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આસુખ 

નેશનલ ખુક ટ્રસ્ટ ઘણાં વર્ષોથી સામાન્ય જ્ઞાનનાં પુસ્તકે પ્રગટ કરે 
છે. એ થ#ી ભારતની પ્રન્ન સમક્ષ ન્નણુવાત્નેગ વિષયનું વાચન પૂરું પાડે 
છે. ઉપરાંત સામાન્ય જ્ઞાનના ભંડોળમાં સારા પ્રમાણુમાં ઉમેરા પણુ કરી 
આપે છે. વળી રજિદી ચર્ચાના ક્રે અગત્યના સવાલો! હોય, એમાં ન્નહેર્ 
જનતા આપમેળે યોગ્ય રીતે ઠણાવટ કરી શક્રે, એ કાર્યમાં ઉપયોગી થવાનો પણુ 
એક આરશાય છે. લોકશાહીના લાંબા ગાળાનાં ષ્યેયો ભર લાવવાનો પણુ એક 
ઉદ્દેશ હોવાને કાર્ણુ આપણી પ્રન્ન મહત્ત્વના પ્રશ્નોનો ન્નતે નિકાલ કરી 
શકે એ માટે એતે પૂરતી સમજણુ આપવાની, એમની જરૂરિયાતો પૂરી 
પાડવાની પણુ એક નેમ છે. આ તેમ પષ્યાનમાં રાખી આ દ્રસ્ટ મારફત 

ગંભીર, ચારૅ ક્રોર્ના અભ્યાસપૂણું રચતાત્મક ચર્ચાઓવાળાં પ્રકાશતે પ્રગટ 
કરવાનું નિરધાયુ છે; અતે એમ કરવામાં એના લેખકોના અભિપ્રાયો સાથે 
ટ્રસ્ટ હમેશાં સંમત જ હોય એમ માતી લેવાનું કાર્ણુ નથી. આકાશવાણીના 
મૂળભૂત પ્રશ્નોને ૭ણુવામાં કુમારી મહેરા મસાનીના આ પુસ્તકમાં ઘણા 
અગત્યના મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, એ ઉપર્ પાર્સ્થિતિ પહેલાં 
જેવી હળવી થતાં તવેસરથી વિચ્ારણુા। કરવાની તેમ જ નિર્ણુષો લેવાની જરૂર 
રહે છે, એટલે અંશે આ પ્રકાશન સમાજને ઉપયે।ગી નીવડશે એ દેખીતું છે. 
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1. પ્રાસ્તાવિક 

હિન્દુસ્તાનમાં બોડકાસ્ટિગ, એટલે કે આકારાવાણીના કેન્દ્રી સ્થાપના થઈ, 
એમાં કામ કરનાર વ્યક્તિઓએ પાતાતી કાર્યવાહી, એની વૃત્તિ-પ્રશૃત્તિ તથા ત્યાં 
બતેલી વિવિધ પ્રકાર્તી ધટનાઓ અને એનું મૂલ્યાંકન કરી એતે! સમગ્ર ઇતિહાસ 
લખવે! હોય તો ખાસ્સા મોટા ધણુ! દળદાર ગ્રંથોતી જરૂર્ પડે. આ કામ કરવા 
જેટલી હિમત, શક્તિ અને ભક્તિ ન્નેઈ એ એટલી મારામાં નથી. હા, જે એ 
કામ હાથ ધરી શકે એ મહાનુભાવોના આકારાવાણીના સંચાલકે તેમ જ ન્નહેર્ 
જનતા બંતે જરૂર ત્રવણી રહેશે. આવા નાના પુસ્તકમાં તો આકાશવાણીનાં એકઃ 
ખે પાસાં - પડખ્માંએ ઉપર વિવેચન થઈ શકે. એ ઉપર૭લ્લી અથવા અર્થ વગરની 
ન બતે, એટલે આ પુસ્તકના પ્રકાશકો! અતે મેં અત્યાર સુધીમાં જે કુઈ લખાઈ 
ગયું હોય એની અથવા લખાતું હોય એતી ચર્ચા નહીં કરવાનું ઊંચિત #રાવ્યું છે. 

ભારતમાં આ સદીની વીસીના પહેલા ભાગમાં આકાશવાણીની શરૂઆત 
થઈ એ કથા આજ પહેલાં આલેખવામાં આવી છે. 1939માં ભારત સરકારને 
આ વિષય પરત્વે જે પહેલે રિપાટે ખહાર પડયો તેમાં એ હકીકત પ્રગટ કરવામાં 
આવી છે. એના લેખક છે આકાશવાણીના પહેલા સંચાલક લાયે।નલ ફિલ્ડન. પષ્છી 
“ખોડકાસ્ટિંગ ધત ઈઈન્ડયા' નામના ખીન્ન પુસ્તકના લેખક જી. સી. અવસ્થી. 
ખીજ પુસ્તક તથા 1967ના માહિતી અતે પ્રસારણુ માષ્યમના રિપોર્ટમાં સાડીનાં 
થોડાં વર્ષો સુધીનો ઇતિહાસ મોજ્દ છે. એટલે એનું પુનરાવર્તન નહીં કરીએ. 

આ પુસ્તકમાં જે જે એતિણાસક માહિતી આપવામાં આવી છે તે પાઠળની 
ઘટનાએ અને તીતિતે વધારે સ્પષ્ટ કરવાના હેતુથી લીધી છે. આકારાવાણીના 

શરૂઆતના સમયથી જે મહત્ત્વની બાખત ન્નણુમાં આવી છે, તે પ્રત્યે યાન 

આપી જરા વિચાર કરવે। ઘટે છે. ન્યારે બ્રિટિશ સાસ્રાન્યતો હિન્દ દેશ એક 

ભાગ હતો તયારે આ સંસ્થાને “ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો? નામ આપવામાં આવ્યું. 

એટલું જ નહીં પણુ ત્યારે 1937-1940માં આજના કાર્યકમોની તસવીર 
નિરધારવામાં આવી હતી. શાહી ઢબદ્ખતી રીતે એના આરાર। હેઠળ ચાલતાં 

ખમ. સ.-૧ 
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સંસ્થાતોને માટે જે રીતતો ધાટ ધડવામાં આવે, એ તીતિથી એના કાર્યક્રમ 
નિયોન્નતા હતા. પરંતુ છેલ્લા ત્રણુ દાયકાઓમાં ભારતમાં તેમ જ પૃથ્વીપટે 
રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક ફેરફાર થતા રહા છે ત્યારે આકારાવાણીમાં એનાં 
કેન્દ્રોની સંખ્યા વધવા ઉપરાંત ખીન્ન કોઈ ફેર્ફાર્ થયેલા જણાતા નથી. આ 
માટે એક કે ખે કે ત્રણુ કારણે જવાબદાર હોઈ શકે છે. 

એેક તે આપણ્ા। ઉપર ર્!જ્ય કરનારાએની અસામાન્ય દૂરંદેશી અને 
આકાશવાણીના જ્ઞાનની ઊંડી સમજણુ; બીજ, આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણુને 
ઉપયોગી થઈ પડે એવી વ્યવસ્થા વિચારવાતી અને અમલમાં મૂકવાતી આપણી 
ખુલ્લી પડી જતી બિનઆવડત; અને ત્રીજે કારણુ જે સરકાર શાહીવાદી અને 
જનવાણી હતી તેવી સરકારની રીતિ-તીતતિ જરૂરિયાત પૂરતી પણુ ચાલુ રાખે 
તો જુના વારસાને નરી રશાખવાતેો એના ઉપર આરોપ આવે એવી ટીકાને 

ભય. ત્રણુમાંથી ગમે તે કારણુ હોય, સવાલ એ છે કે ભારતના લોકવન ઉપર 
આકાશવાણીની જે કંઈ નહીં જેવી અસર્ થઈ તે એક માથે પડેલી જુનવાણી 
વ્યવસ્થાને આભારી છે કે નહીં. આ મહત્ત્વતા સવાલતે! જવાબ હવે પછીના 

લખાણમાંથી મળી આવશે. 

લાયોનલ ફિલ્ડનૅ પોતાના અહેવાલમાં આકારાવાણીની વિવિધ પ્રન્ૃત્તિઓ 
સંબંધી, જદા જદા કાકેકમોના વિવિધ હેતુએ સમનજ્નવતાં, તેમ “« વહીવટી તથા 
આથિક દષ્ટિએ આકાશવાણી કેન્દ્રમાં ઊભી થતી ગૂંચ ઉપર સપ્રમાણુ અને 
વજનદાર હણુાાવટ કરી છે. શ્રી અવસ્થીએ આકાશવાણીન! નત ન્નતના ખાસ 
કાર્યકમે! ઉપરાંત એ કાર્યકમોતી પ્રસારણુવિધિ તેમ જ એવી કાર્યનીતિના અમલ 
વિષે ચર્ચા કરી છે. એ તીતિ શા કાર્ણુથી ઘડાઈ તેની પણુ ચર્ચા કરી છે. 
ચંદા સમિતિના રિપોર્ટમાં આકારવાણીનાં કેન્દ્રોમાંથી જે જે પ્રસાર્ણુ થાય એની 
વિગતો ચર્ચવામાં આવી છે, ઉપરાંત એ પ્રસારણુમાંથી ઊપજતા શ્રોતાજને।ના 
પ્રવ્ખાઘાતો તેમ જ ન્નહેર્ જનતા સાથેના સંપર્ક જેવા પ્રશ્નો ઉપર્ પણુ ચર્ચા કરવામાં 

આવી છે. 

આકાશવાણીનાં પ્રસ્થાપત કેન્દ્રો કેટલાં, રેડિયોના રીતસરના પરવાના 
ધર્ાવનારની સંખ્યા કેટલી, કેટલા કલાક આકારવાણી ઉપરથી પ્રસારણુ થાય 

છે, તેના સરવાળે કલાકોની સંખ્યા તેમ જ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં કેટલા કલાકે! 
અપાય છે એની વિગતવાર સમજતી, વર્ષભરતું અંદાજપત્ર, કાર્ય કરનાર કર્મચારીએ।- 
ની સંખ્યા એવી એવી વિગતો આકારાવાણીની કચેરીઓમાંથી જે દર્ વર્ષે સંસદમાં 
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ચર્ચા માટે મોકલવામાં આવે છે, એમાં આંકડાઓ સાથે હ#ીકત આપવામાં 
આવી છે. આ પુસ્તકતે લાગેવળગે છે ત્માં સુધી જ્યાં જ્યાં જરૂર્ પડી છે 
ત્યાં કેટલીક હછીકતોનેો ઉમેરા અથવા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો! જ છે. 

આકાશવાણીની સામાન્ય કાર્યવાહી વિશે ન્નહેર્ જનતાને હુવે તો ન્નણુ 
છે જ. લગભગ દરૅક જણીતું છાપું આકાશવાણી ઉપર પ્રસારિત થનારા કાર્યકમે।ની 
દરરોજ ન્નહેરાત કરે છે, [વેગતાો પણુ આપે છે, એટલું જ નહીં પણુ દર 
અઠવાડયે એક વાર આકાશવાણી તેમ જ દૂરદર્શન કા્કમ ઉપર્ વિવેચકે। પોતાની 
વિવેચના પણુ લખી પ્રગટ કરે છે. એમાં નાટ કો, તેમાં ભાગ લેનારાએ।, વાર્તાલાપ 
કરતારાએઓ, સંગીતકારો, નૃત્યકારો, સમાચારપત્રક વાંચનારાએ, કાર્યકમતી 
જાહેરાત કર્તારાએ। ઉપર તેમ જ ખાસ અગવના કાર્યક્રમે! તથા કાર્યક્રમે!નાં સામાન્ય 
આયોજન, અતે એ બધા કાયેકમોની રજૂઅાત સંબંધી એનું ડીક પ્રમાણુમાં જ્ઞાન 
ધરાવનાર વિવેચકો થ૪છી :િગતવાર આલેચનાઓ પ્રગટ થતી રહે છે. 

પરંતુ આ ઉપરાંત જહેર જનતાને લગતા બ|ન્ન ઘણુ। મહત્ત્તના મૃદ્દાઓ 
ઉપર્ ચર્ચા થવા જર્ર્ના છે. દરેક ૭ાપાંઓમાં એની ચર્ચા થતી રહે છે, પણુ એની 
જ્વંત અતે સતત ચર્ચા છાપાંએમાં યતી નથી. એનું એક કારણુ તો એ છે કે 
આકારવાણીનું નહેરમાં જે [ચિત્ર રજ થયું છે એની પ; ૭ળા શું ધટનાએ। બતે છે 
એતી ન્નહેર્ જનતાને અંદરની સત્તાવાર ન્નણુકારી નથી. જ્યાં સુધી ભ્નતઅનુભવથી 
મેળવેલા જ્ઞાનની ઊણુપ હોય ત્યાં સુધી આખા ૧હીવટી તત્રનું કામકાજ ૨) રીતે 

ચાલે છે એતો ખ્યાલ ન જ આવી શકે. સામાન્ય માણુસ તો હંમેશાં એ ઊણુપને 
લઈ ને પરદા પા૭ળતા સતાન અને અનુભવથી વંચિત જ રહેશે, આ પુસ્તકમાંની 
માહિતી જાહેર જનતા અતે આકારાવાણીના વહીવટ વચ્ચેની ઉપર્ સૂચવેલી 
ખાઈ પૂર્વા અતે એ દિશામાં ચર્ચા વધારવા અતે વધારે ર્સ જમ્રત કરવા 
ઉપયે।ગી ની4ગડશે. 

આકારાવાણીના વિકાસ અર્થે જેમણે રારૂઆતના કાળમાં પાયા નાખ્યા તે 
બધી ર્સસ, વિલક્ષણુ અને વિચક્ષણ, રંગીલી અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓ હતી, 
એમ તે સમયના કાર્યકમોતું વવિષ્ય જતાં સહેજે જણાઈ આવે એવું છે. મારી 
દાસ્તાન તો જરા ગંભીર અતે કંઈકે અંશે હતાશા કરે એવી છે, એમાંયે શરૂઆતના 
જમાનાની ઝમક અતે રોનકતા ક્રેટલાક પ્રસંગો લખી આ લખાણુતે વધારે રસમય 
બતાવી શકીએ તો ક્રેટલું સારું ! ત્રીસ-ચાળીસના જમાનામાં જેઓ કામ કરતા 
હતા તેએતે એ અનુભવોનું રોમાંચક સ્મરણુ રહી ગયું છે. પરંતુ કોઈ એતું ચિત્ર 
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દોરી આપે અને વચગાળાની ખાઈ પૂરી આપે એવી હું આશા રાખું છું. 
કૅટલાક વળી એમ પણુ માતે છે કે પ્રસારણુની અસરને બહુ મોટા પ્રમાણમાં 

અતિશયે।ક્તિથી વર્ણવવામાં આવી છે. અને જે પરિણામે! હાંસલ કરવામાં આનાં 
છે એમાં ખીજી ધણી અસરો પણુ જવાબદાર છે. એમતું કહેવું એમ છે કે જેવી 
સમાજની રચના અને જેવું એનું બંધારણ, અને એ મુજ્બ એની જે સાંસ્કૃતિક 
અતે સામાજિક પ્રગતિ થતી રહેતી હોય એના અનુસંધાનમાં જ પ્રસારણુનો 
વિકાસ થવાતો અને એની અન્યોન્યની અસર પણુ એથી વધારે રહેવાની જ. આમ 
દ્તાં મોટા ભાગના લોકો તો પ્રસારણુ થઈ સમાજનું સારા પ્રમાણમાં કલ્યાણ 
થવાનું એવું માનવાના, અતે આગલા જમાનામાં થોડાધયા આકાશવાણીના 
નક્કર પ્રશંસકો સપનાં સેવતા હતા તેમ કહેવાના, કે પ્રસારણુથી ન્નહેર્ જનતાના 
મતમાં, એમના શૈખમાં, કાંતિકાર્ક ફેરફાર થઈ રકે, એટલું જ નહીં, પણુ ન્નહેર્ 
જીવન અતે વ્યક્તિગત જીવનના પ્રત્યેક અંગાંગમાં એની અસર જરૂર પહોંચવાની 
જ એમ પણુ કહેવાના. 

પ્રગતિકારક દેશોમાં સામાજિક તેમ જ આશિક ક્ષેત્રમાં પ્રસારણુનો ફાળો 
નાનો ગણામ છે, પરંતુ રાજકારણુના ક્ષેત્રમાં રાજકારણુના તેમ જ યાંના ધરગથ્યુ 
સવાલો ઉપર પ્રમાણુસર અતે બુદ્ધિપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવે તો એની અસરનું 
પ્રમાણુ મોડું ગણાય છે. 

અમેરિકા, ઇગ્લંડ અને ફ્રાન્સમાં રેડિયો અને ટી. વી. ઉપર્ જેએ પોતા 
માટે મતની માગણી કરે છે તેએ પ્રન્નની સાથે સીધી વાતચીત કરી શકે છે 
અને પ્રન્ન પણુ તેમતે પ્રત્યક્ષ જનેઈ રાકે છે. 

જ્યાં સમાજ પ્રગતિશીલ છે ત્યાં પ્રસારણુ જેવા માષ્યમની અસર ખદુવિધ 
અને વિશાળ છે. એ થક રિક્ષણુનાં, તંદુરસ્તીનાં તેમ જ સામાન્ય હિતનાં ક્ષેત્રોમાં 
તૉંધપાત્ર પ્રગાતિ જનેવામાં આવે છે. આ માધ્યમે અમુક પ્રકારનાં રૂઢ થયેલાં મંતવ્યે। 
અને ચાલુ ચીલામાં ચાલતી વિચારશ્રેણી, બંતેતે બદલીને પ્રગતિ અતે વિકાસ 
સાધવામાં મદદ કરી છે. ખી્નન સાધતેો થકી જે હાંસલ નથી કરી શકયા તે સામાન્ય 
સંસ્કારના વિકાસમાં આ માધ્યમે સારો ફાળે તોંધાવ્યો છે, એટલું તો કબૂલ કરવું 
જ પડે. પ્રસારણુતા આખા તંત્રનું જેઓએ સંચાલન કરે એ જૂથના હાથમાં જ 
એનો વહીવટ સૉંપી દેવો એ વિશે ધીમે ધીમે નક્કર વાંધો વધતે। જનમ છે. ભારત 
કરતાં વધારે પ્રગતિશીલ દેશોમાં તો પ્રસારણુ પરત્વે હવે ધીમે ધીમે વધારે વિગતવાર 
[વિવેચના વધવા માંડી છે. કયાંક કદી પ્રસારણુના તંત્રમાં, સંચાલનમાં કે એમ 
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કયાંક વાયુ-પ્રવચતેમાં ગંભીર્ ભૂલ થઈ ગઈ, તો તરત છાપાંવાળાએ। તેમ જ ધારાસભા- 
એમાં ઊહાપોહ થાય છે, અતે જેટલા ઝપાટાથી એ ચર્ચાવંરોળ ઊંચે ચડે છે એટલી 
ઝડપથી એ પાછો તરત જ અલોપ પણુ થઈ ન્નય છે. હતાં પ્રસારણુના કાર્ય- 
કૅમોમાં ન્નહેર્ જનતાને પોતે કંઈ હોડમાં મૂક્યું છે એમ લાગે છે, અતે એ હે!ડ 

કયા પ્રકારતી છે તેની રૂપરેખા બાંધવા વિચાર કરવાની જરૂર પણુ લાગી છે. 
એટલું જ નહીં પણુ એ હોડ ચાલુ રહે અને વધારે સંગીન બતતી રહે એ માટે 
પણુ સચિત બન્યા છે. 

પ્રસારણુની સમાજ પ્રત્યે જવાખદારીઓ શી ? સજેનાત્મક ક્લાઓના વિકાસમાં 
તથા બૌદ્ધિક અને સુર્ચિમય પ્રરૃત્તિઓઆના વિકાસમાં પ્રસારણુ સહભાગી છે; 
પરંતુ તે ઉપરાંત ન્નહેર જનતાને ઉપયોગી અને ન્નહેર્ સેવાનું કામ કરનારી 
સંસ્થા પણુ છે. એટલે આપ્ખા દેશને અસરકારક, નિયમિત, પ્રામાણિક સેવા 
મળ્યા કરે એ પણુ જ્ેવાનું છે, આ પ્રસારણુતી પહેલી ફરજ. 

જ્યારે દેશમાં એકહથ્થુ સત્તા તીચે આ વહીવટ ચાલતે। હોય ત્યારે વૈજ્ઞાનિક 
પદ્દતિઓ અમલમાં મૂકી સાંભળનારાઓની જર્રિયાતોતે! પાકો અંદાજ મેળવવે। 
એ ગ્ેતી ખીજ ફરજ. આવી સગવડ જ્યાં ન હેય ત્યાં કાર્યકમો સાંભળનારાએ 
એ સમજ જ ન શકે, એટલે જેમતે માટે એ કાર્યકમો રજુ થાય છે તેમને 
એ અથે જ રહેતો નથી. ટૂંકમાં પ્રસારણુનું તંત્ર સમાજને માહિતી અને મને।- 
રંજનતી માગણીને પહોંચી વળવામાં નિષ્ફળ નીવડી શકે, કારણુ કે તેને તેને 
ખ્યાલ જ નથી. 

વળી ર।જકારણુતી ્દણિએ જેઈ એ તો રાજ્યમાં આકારાવાણી તે રાજ્યની 
એક્ણ્થ્થુ સત્તા નીચે હોય ત્યાં એતી ખેવડી જવાબદારી છે. એક તો જે કેન્દ્રની 
સરકાર છે એતે એ જવાબદાર છે, કારણુ એનો એ એક ભાગ છે; અતે ખીજ 
એ ન્નહેર જનતાને પણુ જવાબદાર છે. રાષ્ટ્રીય ખ્યેયો ધ્યાનમાં રાખી સરકાર 
અને જે જૂથ સત્તાની ખુરશી પર હોય એ ખે વચ્ચે મેળ મેળવવો અથવા 
સાધવે। એ હુંમેશાં ધારીએ એટલું સહેલું નથી. 

સમાજમાં પ્રસારણુતા કાર્યકમો! લોકે! સુધી પહોંચે, રડેમો અને ટી. વી. 
કાયેકમે! સાંભળનાર।-જનેનારાએઓનાં મન ઉપર્ અસર થાય એ થકી સમાચાર આ!પવા- 
ની કિયા, રિક્ષણુતે! વિસ્તાર કરવાની ક્રિયા, અતે કાયદા તથા વ્યવસ્થા ન્નળવવાની 
કિયા એ ત્રણેની ઉપયેો[ગિતાને લઈ સરકાર એતે! વહીવટ પોતાના હાથમાં રાખે 

ટ, 

છે. એતી નાણુ।#ીય વ્યવસ્થા એ વિચારે. જે કાયેકમોનું પ્રસારણુ યાય એનું 



6 પ્રસાર્્ણુ અને સમાજ 

આયોજન પણુ એ વિચારે --- એતે પ્રકાર પણુ વિચારે-ચકાસે, સામસામી હરીફાઈ 
કરનાર। પક્ષો હોય તો એ ખે પક્ષોને એષામાં આછે। અને કેટલી વાર્ સમય કાળવવે। 
તે પણુ વિચારે, અને જેઓ એ કાર્યકમોનું પ્રસારણુ કરે છે તેઓ પ્રસારણુતાં હવાઈ 
મોન્નંઓને નનહેર્ ન્નનતાના લાભમાં ઘટતો ઉપયોગ કરે છે કે નહોં તેતી પણુ 
ચોકસાઈ રાખે. લોકશાહી પહ્દિનાં રાજ્યોમાં સરકાર ઉપર મુજબતી વ્યવસ્થા 
રાખે, પણુ ક્રેટલાક દેશોમાં, અતે ભારતમાં પણુ સરકાર ન્નતે જ એ સંસ્થા 
પોતાની હકૂમત હેઠળ ચલાવે છે એ ઉહકોકત છે. રેડિયો અતે દૂરદશેનના 

૨ 

કાર્યકરમાની જનતા ઉપર જે અસર અતે પ્રભાવ પડે છે તે ન્નેતાં ન્નહેર 
જનતાને રાજ્ય પોતાની ફરજ શી રીતે બન્નવે છે તે જણુવાનો હક છે, 
પ્રસારણો જવાબદારીપૂર્વક અમલમાં મુકાય છે કે નહીં તે ઉપરાંત એ કરતાં 
ક્રોઈ વધારે સારી કે ખીજ રીતે તેતું પ્રસારણુ થઈ શકે કે નહીં, તેતો પણુ નિ્ણુય 
કર્વાતો હડ રહે છે. 

ણ. આ ભૂમિકાએ અતે ભારતીય પ્રસારણતંત્ર પાસે જે અપેક્ષા રાખવી 
યોગ્ય અને ન્યાય્ય લાગે છે તેતો વિચાર કરતાં, એનાં આજ સુધીનાં કામ 
અતે સિદ્ધિઓની ચર્ચા હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં કરવામાં આવશે, 

હા, કેટલાક વિષયે! ઉપર વધારે-ઓછી વિવેચના જ્નેવા મળશે તો એતે। પણુ 
ખુલાસો કરી લઈ એ. કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપર્ વધારૅ વિગતથી ચર્ચા કરવામાં આવી 
છે, કારણુ અમારે મતે તે મુદ્દાઓ ન્નહેર જતતાની સમજણુ માટે વધારે અગત્યના 
અને વધારૈ જરૂરી લાગ્યા છે. ત્રામજતે!ના કાર્યકમો વિશે ધણી વાર્ આકાશવાણી 
એક સામાજિક પરિવતન તથા પ્રગતિ કરાવનાર સમર્થ શક્તિ છે, એવું નનેગ્શોર્થી 
કહેવામાં આવે છે, પરંતુ ત્રામમંડ)ો અથવા એમનાં કેન્દ્રો છે એતી ઉપર 
પૂર્તા પ્રમાણુમાં ષ્યાન આપવામાં આવતું નથી; કાર્ણુ સંગીતના જલસા, ન!ટકની 

હરીફાઈ ઓ કે રમતગમતોનાં મેદાન કે ત્યાંતી રમતન! થતાં બયાન અથવા એતી 
વિવેચતા વધારૅ લોકપ્રિય છે, એથી મ્રામજતે।નાં કેન્દ્ર અંધારામાં જ રહે છે. 
ઉપત્રહો મારફત વિસ્તરણુ કરવામાં આવતા કાર્યકમો ઉપર જર વધારે વિગતથી 
ચર્ચા કરવામાં આવી છે, કારણુ લોકોનું ધ્યાન આ નવી શે।ધ અને પ્રભત્તિ 
પરત્વે વધારે આકર્ષાયેલું રહ્યું છે, એતે લઈ ને કેટલાક અળખામણુ। પણુ અગત્યના 
અતે ભાવિતે લગતા અત્યંત અગત્યના એવા સવાલે પ્રત્યે પૂરતું ધ્યાન નહીં આપી 
શકાય. લે।કહિત પર્ આની ધણી રીતે અસર્ પડરેો. ઉપત્રહોના વિસ્તરણુતે લઈ 
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એક વાત તો સાચી કે એમનાં ખિસ્સાં ઉપર્ સારો એવો કાપ પડરે, કારણુ 
કે જહેર ભંડોળમાંથી આ માટે નાણાંનો ખર્ચ થતો રહેશે. 

દૂરદર્શન હજી ઊગતી દશામાં છે, અતે રેડિયોના કેોયડાએ કરતાં એના 
કોયડા જુદી જતના છે. એટલે જદા જ પ્રકરણુમાં એના વિકાસની ચર્ચા કરીશું. 
આમ કરવામાં ઘણી લોકપ્રિય અતે રસપ્રદ વાતો જતી કરવી પડી છે, ૭તાં 
આજે જે રીતે દૂરદર્શનનું આયોજન થઈ રહ્યું છે એ પ્યાનમાં રાખી, આપણુ 
સમાજ પર. એવની ક્રેવી અસર થશે એ બાખત ઉપર જ મેં વધારે ષ્યાન 
આપ્યું છે, 

કટોકટીની પરિસ્થિતિ ન્નહેર્ થઈ તે પહેલાં આ પુરતક લખાઈ ગયું હતું. 
આકારાવાણી ઉપર પણુ એની અસર તો થઈ જ છે, તેમ સંદેરાવ્યવદાર અને 
માહિતી પ્રસારણુ તેમ જ અન્ય સાધતે। ઉપર પણુ થઈ છે છતાં પ્રસારણુની રીતિ- 
તીંતિ સંખંધી જે મુદ્દાએ આ પુસ્તકમાં ચર્ચાયા છે એ મૂઇાભૂત મુદ્દાએ જ છે, 
એટલે આ ટૂંક મૃદતતી પરિસ્થિતિતે લઈ તે એમાં કશે। ફરક પડતે નથી. 



2. આકાશવાણીની તંત્રજ્નળ 

આપણા સમાજમાં રૅડિયો જે ભાગ ભજવી શકે એતી જેટલી કિમત 
આંકીએ એટલી ઓછી જ છે. આપણી વસ્તીતી 70% પ્રન્ન તો અભણુ છે. 
અતે એમાંના મોટા ભાગના રહે ગ્રામવિસ્તાર્માં. જ્યાં જ્યાં રેડિયો પ્રસારણ 
જઈ પહોંચ્યાં છે યાં જ્ઞાન-પ્રસારણુ અર્થે અને નવી વિચારશ્રેણી દાખલ કરવાના 
હેતુ માટે રૅડિયોનું માષ્યમ સૌથી વધારે અસરકારક તીવડયું છે. અક્ષર્ત્ાનના 
ફ્રેલાવા અર્થે મુખ થઇી એટલે વાણીના સાધત થકી એ બવહાર શકય હતો, 
પણુ આકાશવાણીતી શોધખોળ બાદ હવે તો આ જ સાધતે સર્વશક્તિમાન 
ગણાવા માંડુયું છે. આકાશવાણીતી સંસ્થાતે માર્ગમાં જે હાડમારીએ। નડી છે તે 
ધણી કઠિન હતી; એક તો મોટો વિશાળ દેરા, વિવિધ પ્રકારતી આથિંક અને 
સામાજિક ર્ૃહિઓમાં જીવતી અતિરાય મોટા પ્રમાણુમાં વસતી પ્રન્ન, યાં અસંખ્ય 
પ્રચાલેત ભાષાએ અતે એ ગામડાંએ ન્તન્નતનાં કારણોસર ઉ6વામાન અને 
ભૌગાલિક કારણુ મહિતાએ સુધી એકખીન્નથી બિનસંકળાયેલાં રહે. એમને 
ત્યાં મૂળીમૂત સાધતોનતી જ અસલથી અકહ્ત, પૂરતી સંખ્યામાં કામ કરનારા 
માણુસો નહોં, કશી સાધનસામમ્રી નહીં, એટલે ઉત્સાહ અને ઉમંગ હોય તો 
જ ત્યાંનાં ભગીરથ કામો હલ કરી શકાય. જ્યારે આકાશવાણીના દકતરતી 
સ્થાપના થઈ ત્યારે એ રારૂઆતના સમયમાં હાશ અને ઉમંગ અપરંપાર હતાં. 

વ્યવસ્થિત કાર્યક્રમો અપાવા માંડયા, ત્યાર બાદ ઢેકર્ટેકાણે નવાં કેન્દ્ર 
સ્થપાવા છતાં પાંત્રીસ વષે પછી પણુ આકાશવાણીના શ્રોતાજતોતી સંખ્યા 
પ્રમાણુમાં ઘણી નાતી છે. કેમ ? શા કારણે એનું તંત્ર અને ઉત્સાહ આજે મંદ 
પડી ગયાં છે? કારણુ આકારવાણીનાં જે નવાં નવાં મથકેતી તંત્રનનળ ગોઠવ- 
વામાં આવી છે એનું બરાબર પાકા પાયા ઉપર આયેજન થયું નથી; અને 
લાંબા ગાળાની ન્નહેર્ વ્યવહાર નિયે।જ્વાની કોઈ તીતિરીતિતો વિચાર પણુ 
કરાયો નથી, જેતી તાકીદતી જરૂરિયાત છે. જે એવી ક્રેઈ તીતિ રહી હોત 
અતે એમાં પ્રાર્થામેકતા અતે ઉપલખ્ધ સાધતેો। ખ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યાં હોત 
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તો એતે આયારે દેશની આવરયકતાતે અનુરૂપ વિકાસ થયા કર્યો હોત. આવી કાર્ય- 
તીતિતી ગેરહાજરીમાં જે વિકાસ થયે તે શ્રોતાજનોનતી માંગની અને એમની 
જરૂરિયાત અનુસાર નહીં, પરંતુ કેટલાકની ટૂંકી દષ્ટિ અનુસાર થયો, એથી 
પાંગળા વિકાસ થયે. એકાએક અને ઉતાવળે લીધેલા નિણેયેને લઈ આજે એ 
તંત્રની પ્રમાણુ વિતાની બંધિયાર અતે મંદ પરિસ્થિતિ સરકજાઈ છે. 

1945માં વિકાસનો પહેલે! નકશે। દોરવામાં આવ્યો; એમાં આખા દેશમાં 
મિડિયમ વેવની ન્નળ યોગ્ય અતે ઘટિત રીતે વિચારવામાં આવી હતી. 
આમાં પ્રત્યેક ભાષાવાર પ્રાંતો અતે સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રોમાં એક વધારાના ટીક 
પ્રમાણુમાં શક્તિશાળી ટ્રાન્સામિટર ખડાં કરવાતો હેતુ હતો. એમાં આકારાવાણીનું 
પ્રસારણુ જ્યાં જ્યાં નહીં પહોંચતું હોય તે આવરી લેવાનું હતું. 

આમ કરવામાં દેખીતી રીતે ખર્ચ વધારે થતો હતો. તાબડતોખ બધાં જ 
કેન્દ્રોમાં એકીસાથે કેન્દ્રો સ્થપાવાં જેઈ એ એવા પ્રકારની રાજકીય માગણીએ।- 
નાં દખાણે વધતાં જતાં હતાં. એટલે એક્રેક કિલોવોાટના નાના પાયલોટ -- કામ- 
ચલાઉ મથકે ઊભાં કરવાનું સર્કારે ઠરાવ્યું. એમ નહીં કરત તો કેટલાક ભાગોને 
સરકારે અન્યાય કર્યો છે, એવી ટીકાના ભયે સરકારે આ માર્ગ લીધો. એમ 
કરવામાં પૂર્તા ન્નણુકાર કર્મચારીએ વિના અને સાધન-સામમ્રી વિના આવાં 
નાતાં મથક્રે ઊભાં કરી દેવામાં આવ્યાં. અલબત્ત, આ તો ર્ડતીનાં આંસુ 
લૂઠવા જેવી વાત હતી. ત્યારે પણુ કહેવામાં આવતું કે એક વાર્ આ ચાલુ થઈ 
જવા દો, પછી ધીમે ધીમે ત્યાં મજબૂત પાય ઉપર સારાં ટ્રાન્સમિટરાના 
પાયા નાખીશું અતે દફતરી વ્યવસ્થા પણુ સંગીન પાયા ઉપર રચીશું. 

1951માં પહેલી પંચવર્ષીય યોજના વિચાર્ાદ ત્યારે મિડિયમ વેવ કેન્દ્રો 
થકી વસ્તીના લગભગ 20% શ્રોતાઓને આકાશવાણીના કાર્યક્રમોનો લાભ 
મળતો. 1960માં બીજ પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ ત્યારે દેશાતી વસતીના 
3? % શ્રોતાઝતે!તે એ લાભ મળતો. બાકીતા પ્રદેશમાં લોકોને ટુટભંડોળિયા 
શોટે વેવ થકી પ્રસારિત કાર્યકમો કે કોઈ દૂરના ટ્રાન્મમિટર્ મારફતે પોષાતા 
કલાદી મિડિયમ વેવ દ્રાન્સમિટર થકી કાર્યકમો! સાંભળવા પડતા. 

પછી તો તરત વિકાસની ગાતિ મંદ પડી ગઈ. 1975માં મિડિયમ વેવતી 
સંગીન સેવાનો લાભ દેશની વસ્તીના 80 ટકા શ્રોતાઓને મળતો રલ્ો, અને 
દેશના 75 ટકા પ્રદેરાતે એનું વિસ્તરણુ મળ્યું. દેશમાં 45 કેન્દ્રો અને 95 નાનાં 
પેટા-મથકેો ઉપર નભતાં કેન્દ્રો હોવા છતાં આ સ્થિતિ રહી. દેરામાં હુજ એવા 
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કેટલાક ભાગા છે કે જ્યાં આંકારવાણીનાં વાયુ-પ્રસારણુ સમૂળગાં પહોંચતાં 
નથી અથવા પહોંચે છે તો શોર્ટવેવ ઉપરનું નબળુંપાંગળું પ્રસારણુ જ. જેએ। 
મૉંધા રેડિયો સેટ વસાવી શકે એ બાદ કરો તો એતો લાભ નહીં જેવો! જ 
એમતે મળે છે. 

આમ પ્રસારણુ ઓછું, એમાં વળી ભાષાના પ્રશ્ને એતી સરહદે! વધુ ઝૂંપાવી 
નાખી. એથી આકારવાણી પ્રસારણુ વધારે સંકુચિત થતાં રહ્યાં છે. દેશમાં મોટા 
મોટા ટુકડાઓમાં ઓછી વસતીવાળા લોકે! પોતાના પ્રદેશની ભાષા બોલે છે, 
એ તો આ લાભથી સર્વથા વંચિત જ છે. કારણુ એમના પ્રાંતની મેટા ભાગની 
વસતીની ભાષામાં થતા કાર્યકમો! સાંભળી તેમને સંતોષ થતો નથી. એમને એમની 
પોતાની ભાષામાં કાર્યકમો સાંભળવા ગમે છે. બહમતીની ભાષા પ્રત્યેક લધુમતી- 
વાળા ટુકડાને કબૂલ નથી. આખા કાર્યક્રમમાં પોતાતી ભાવામાં અમુક પ્રકારના 
અમુક ટકા કાર્યકમોની માગણી સતત ઊભી રહી જ છે; અને એ માગણી જદી 
જદી ભાવાઓમાં ખે કાર્યકમો સાથે આપવાથી જ સંતોષાય અતે એ માઝે 
વધારે પ્રસારણુ-કેન્દ્રોતી જરૂર પણુ સતત ઊભી જ રરી છે. 

આના પ્રકાર્તી માગણીનો આકાશવાણીતી સંસ્થાએ સ્વીકાર તો કર્યો જ 
છે. દિલ્હી, મુંબઈ, મદ્રાસ અતે ખીજ મથકે ઉપરથી જ્યાં જ્યાં ખે જદા 
પ્રવાહો (ચેનલે) મળી શકયા છે ત્યાં એક કરતાં વધારે ભાષામાં કાર્યક્રમો રજ 
કરવામાં આવે જ છે. હા, કચાંક તો કડ્ત નામ લેવા પૂરતા જ કાર્યકમો! યે।ન્નય 
છે, પણુ યોજ્નતા રહે છે. લાખો લેકે પોતાની લોકબોલી ખોલે છે એમને મારે 
નામ લેવા પૂરતો જ કાર્યક્રમ નિયે।જી શકાય એ દેખીતું છે. અવધી અને ભોજ- 
પુરી એ ખે હિન્દીની પ્રશાખા લોકભાવાઓ છ, એમાં લખનીથી સંગીતન! થોડા 
કાર્યકમો અપાતા રહે છે. લખતૌ અને પટતાથી એક સપ્તાહમાં ત્રણુ કલાકથી 
પણુ ઓખા સમયમાં કુમાઉની અતે મૈંથેલી ભાષામાં કાર્યકમો આપવામાં આવે છે. 

દર વર્ષે શંડેયો સાંભળનારાઓની સંખ્યા વધતી જ જય છે, પરંતુ વિસ્તાર, 
વસ્તી અને ભાષાના ધોરણે આવો અડધોપડધે। કાર્યક્રમ યોજવાતે પરિણામે 
જેટલા પ્રમાણુમાં વધારો થવે। ન્નેઈ એ તેટલે નથી થતો. દેશમાં હવે આજે એક 
કરોડ અને પચીસ લાખ પરવાના ધરાવનાર શ્રોતાએ। છે. 

ખીજ બાજએ પણુ વળી ચિત્ર ઊજળું તો નથી જ. અને તે માઝે રૅડિયો 
સેટના ઉત્પાદનના આંકડા જેઈ એ. 1960-70ના ગાળામાં રૅડિયોના સેટ માઝે 
જેટલા સેટ બનાવવામાં આવતા એ કરતાં એની માગણી વધારે હતી. 1970 પછી 
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વાષિક વેચાણુતે। દર્ ધટવા લાગ્યે।. એક જ મિડિયમ વેવના પ્રવાહના સસ્તા સે.તે 
પણુ ઉપાડુ ઓછે! થઈ ગયે. 1969માં 7,76,000 સેટ વેચાયા, 1970માં 

4,92,000, 1971માં 1,70,000 અતે 1972માં 1,40,000 સેટનું વેચાણુ 
થયું, ત્યારે ચારે કોર્ તેજી હતી. મ્રામવિસ્તારોમાં ફ્સલ સારી ઊતરી હતી 

અને સેટ બતાવનારાઓએ મેટા પ્રમાણુમાં સેટ બતાવ્યા પણુ હતા, હતાં ઓછા 
વેચાણુને લઈ તે એમનામાં નિરાશા પેદા થઈ. શહેરોમાંનતા સેટ બાદ કરો, તો 
ગામડાગામમાં 1,500,000 સેટ અતે 80 ટકા વસ્તીમાં ગામડાંઓને ચોતરે 

મૂકવામાં આવેલા સેટના આંકડા 90 હન્નરતો છે. યુતેસ્કોના જનવાણી આંકડા- 
ખોને આધારે પણુ 1,100,00,000 સેટ ભારતની 55 કરોડ વસ્તી પ્રમાણે 
હોવા જ્નેઈ એ. આમ રૅડિયે! સેટના વેચાણુ માટે ખુલ્લું બન્નર્ છે, ૭તાં વેચાણુ 
કેમ થતું નથી એ વિચારવું ધટે છે. 

બધું બરાબર ઠેકાણે લાવવું હોય તો હવે પછીનાં દસ વષેમાં જે કાર્યકમો 
યોજવામાં આવે તેને પ્રદેશ અતે કેવો ઘાટ - એતે! પહેલાં વિચાર કરી આગળ 
ચાલતું જ્નેઈ એ. અદોં ભારતમાં અનેક લોકજવનના કોયડા, દેશ ગરીબ, ત્યાં 
સમૃદ્ધ દેશોમાં સંગીન અતે વૈવિષ્યવાળા રૅડૅયે! કાર્યકમો પીરસવામાં આવે એ 
રીતે આપણે ત્યાં આપી ન શકીએ એ દેખીતું છે. સૌથી પહેલાં આટલું તો 
જરૂરનું છે જ, તે આપવાનું જ છે એ નક્કી કરી એટલું અમુક સમય 
સુધીમાં હાંસલ કરી શકાય, કારણુ, આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણુમાં સપમત્રી 
નથી. વળો તાકીદ કે જર્રિયાતતે! કાર્યકમ ઘડીએ તો એમાં તરત એકમત 
પ્રવર્તે નહીં, એવી પણુ પારેસ્મિતિ, એટલે સરકાર જ્યારે આ દિશામાં 
આયોજન કરવા જે પંચ ખેસાડે એતે થોડા રેડિયો કાર્યક્રમ રજ કરેનાર્ા 

નિષ્ણાતો, થોડા કોમ્યુતિકેરાન સંદેશા-વ્યવહારના જ્ણુકારો એકઠા કરી એમની 
સલાહ પ્રમાણે આયોજન કરવાથી કામ પાકા પાયા ઉપર ચડે તો જ ચારે કે!૨ના 
વિકાસને! ખ્યાલ સપણ થતો! રહે. ભૂતક!ળમાં ન્નતજ્નતની યોજનાએ વિચારવામાં 
આવી હતી; એ બધા ઉપર કરી વાર્ પ્યાનપૂર્વક વિચાર કરવે। ઘટે, એમાંની 
પ્રામાણિક અને નક્કર સંરોધનની સાંચી હકીકતો ઉપર ખ્યાન આપનું ધટે. 
“ધ નેરાનલ કાઊન્સલ ફેર માસ કૉમ્યુનિકેશન'તે આ કામ ઉપાડવા માંટે એક 
લાયક સંસ્થા ગણી શકાય, એ વિશે આપણે આગળ ઉપર્ પણુ ચર્ચા કરીચું. 

જે રાજનીતિ અપનાવવી ધટે તે અપનાવો, આકાશવાણીના વિકાસાર્થે 
અમુક ધટકે। તો! જરૂર્ના રહેવાના જ. સૌથી પહેલી જરૂરિયાત તો ઢગલાબંધ 
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સસ્તા રૅડિયા સેટ બતાવવાની રહેશે, આજે ર્. 120માં સસ્તામાં સસ્તો, કામ 
આપે એવે! સેટ મળે છે. પણુ ગામોમાં ર્. 120થી પણુ સસ્તો સેટ મળે તો 
જ એ ખપે એ વાત સપર છે. 

આવા સેટની ગ્રામનિસ્તારમાં વધારે જરૂરિયાત છે, કારણુ એ વિસ્તારમાં 
ગામલોકો રેળે મળી સાંભળે એ પ્રથા હવે જુનવાણી થવા લાગી છે, એ વાત 
હવે સ્વીકારવામાં આવી છે, એટલે એ વિસ્તારોમાં સસ્તા અતે સારા રેડિયો સેટ 
પૂરા પાડવાની વાતને હવે અગત્યની ગણુવામાં આવે છે. તો જ એ લોકપ્રિય 
ખતી શકે એવું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. આજતી આથિક સ્થિતિ ન્ેતાં કરોડે 
સેટના ભાવમાં વળતર આપવાતું પાલવશે નહીં, એટલે જેમતી પાસે જરજમીન 
નહીં હોય એવા મજરા અને એના કુટુંબને લાભ થાય એ માટે સહેલાઈથી 
ખરીદી શકે એવા રૅડેયો સેટ બનાવવા માટે ધંધાદારીઓતે સગવડા ઊભી કરી 
આપવી જ્નેઈ એ. આ બાખતની પૂરતી ચર્ચા, માહિતી અતે પ્રસારણુ માખ્યમ 
ઉપરના કમિટી રિપોર્ટમાં કરવામાં આવી છે તે નેવી ધટે. 

આકારાવાણીનાં મૂળ કેન્દ્રો ઉપરથી કાર્યક્રમોનું પ્રસારણુ પ્રાન્તીય ભાષામાં 
વધારે તે વધારે આપી શકાય એવી વ્યવસ્થા ઉપર પણુ શ્રોતાજનોની સંખ્યા વધી 

શકે. આખા વસ્તીવિસ્તારમાં આ કામ જેમ બતે તેમ ટ્'ક મુદતમાં જ પાર્ પાડવું 

ધટે. આ માટે વધારે દ્રાન્સમિટરા નખાવાં જેઈ એ, એ વાત પણુ બરાબર, 
પણુ જે છે તેતે વધારે રાક્તિશાળી બનાવવાથી પણુ કામ સરી શકે. સિદ્ધાંતતી 
દાણ્જિએ થોડાં, પણુ અત્યંત શડ્તિરાળી ટ્રાન્સામિટરા હોય તે! તે બીન્નં નાનાં 
નાનાં ઘણાં ટ્રાન્સમિટરા કરતાં એકંદરે સસ્તાં અને ચલાવવામાં સુગમ પણુ પડે 
છે. વળી જેમ ટ્રાન્સમિટર સંગીત અને રાક્તિશાળી, તેમ નાના આછી કિમતના 
સેટ સહેલાઈ થી કાર્યકમો ઝીલી શકે એ પણુ એટલું સાચું છે. 

વિભાગીય પ્રદેશોમાં આકાશવાણુીનાં કેન્દ્રો તો ત્યાં જે બહુમતીની ભાષા 
હોય તે જ ભાષામાં કાર્યકમો પ્રસારિત કરી શકે, નને ત્યાં લધુમતી ધર।વનાર 
શ્રોતાએ માટે કાર્યક્રમોનું પ્રસારૂ્ણુ કરવામાં આવે તો જે કાર્યક્રમોના આખા 
માળખાનું સ્વરૂપ છે તે પીંખાઈવીંખાઈ જરો, અને એથી કેઈ ને પૂરો સતોષ 
નહીં થાય. એટલે નેએ લઘુમતીમાં છે અને બહુમતીવાળી પ્રન્નની સાથે રહે 
છે એમણે થોડાં વર્ષો સુધી રાહ જેવી રહી. 

આ વિભાગીય કેન્દ્ર જે રાજ્યમાં હોય તે રાજ્યતી ભાષામાં મનોરંજન 
અતે જ્તાનપ્રસાર્ણુ એ ખંતે ખ્યેયો! ષ્યાનમાં રાખી વિવિધ પ્રકારનાં જથે। માટે 
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શકય એટલી રીતે વધારેમાં વધારે કાર્યકમ આપવા જેઈ એ. એટલે કે એના 
કા્યકમોમાં બાળકે માટે, સ્રીઓ માટે, વિધાર્થીઓ માટે અને યુવાતે માટે 
પણુ રૉજિદ્દા કાર્યકમમાં સ્થાન હોવું જ્ર્ર્તું છે. 

જે નીતિરીતિ નક્કી કરવામાં આવે તેમાં ત્રામજનતાને કે મોઢા શહેરમાં 
વસનારી પ્રન્નતે પહેલો લાભ આપવો છે, એ સૌથી પહેલાં તો ચોક્કસ કરવું 
જનેઈ એ. આજ સુધી રાહેરી જનોને હાપાં અતે સિતેમાનાં માધ્યમોને! લાભ હોવા 

તાં, એમતે વધારૅ મહત્ત્વ મળતું રું છે. એટલે હવે જે નવેસરથી નકરો 
દોરવાનો હોય તે! ત્રામજનતાતે વધારે લાભ મળે એ રીતે કાર્યેકમોનું આયોજન 
કરવામાં આવે તે ન્યાયસર્ જ ગણાશે. રોજના એક કલાક કે બે કલાક, એમ 
ખાંષધ્યા સમય્રતો સવાલ તો હલ કરવાતેો રહે જ છે, પણુ એવા ક્રોયડા તો 
નડવાના જ. અતે એમાં કેવા પ્રકારના કાર્યકમો આપવા એ વિશે પણુ અસંતોષ 
રહેવાનો. ત્રામસમાજ મારે સ્થાનિક ભાષાએ! અતે ખોલીમાં કાર્યકમે! પ્રસા- 
રિત કરવાતે બદલે રાજ્યના એક નગરમાંથી આંધ્ર પ્રદેરા કે ઉત્તર પ્રદેશ જેવા 
મોટા વિસ્તારના આખા ર્ાજ્ય માટે પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. આ ન્નતના 
કાર્યકમે। રાજ્યના અન્ય વિસ્તારો માટે સુસંગત તથી અતે તેથી તેનાથી શ્રોતાઓ 
આકર્ષાતા નથી. મોટા ભાગના વિસ્તારો માટે આ બધાતે। સરવાળે એક જ 
ઉપાય, સ્થાનિક વિસ્તાર માટે ત્યાં જ એતા રૅડેૅયોનું મથક હોવું ધટે. 

જે જે દેરે।માં ગામડાંએ અને શહેરો વચ્ચે ભારત જેટલો મોટા તફાવત 
નથી યાં પણુ, જ્યાં ગ્રામવિસ્તારમાં પ્રસારણુ-કેન્દ્રો તહાતાં ત્યાં હવે સ્થાતિક 
કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યાં છે. આપણે ત્યાં જે રાહેરામાં આકારાવાણીનાં મોટાં 
કેન્દ્રો સ્થાપવાતી પદ્ધતિ પડી છે ત્યાં બહુ મોટા પ્રમાણુમાં અતે મોટા ભાગના 
ખેડૂત પ્રન્નજનોતે આ લાભથી આપણે વંચૅત રાખ્યા છે. હા, સંગીતના કાર્યકમ, 
સમાચ્ચાર,, વાર્તાલાપ અતે એવા કાર્યકમો જે મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપરથી પ્રસારિત થાય 
એતો લાભ સૌ કોઈ સાંભળનારાઓતે મળે છે, પરંતુ ખેતીવાડીમાં રચીપચી 
રહેતી પ્રન્નને આપણાં રાજ્યોમાં હવામાન, જમીનની ન્નત, પાકની ઊપજમાં 
એટલો મોટા કેરક રલ્યા કરે છે કે એક જ કેન્દ્રથી થતાં પ્રસારણુ અહીં કામ 
નહીં લાગે. સ્થા।નિક વિભાગીય કેન્દ્ર હોય તો સ્ત્રીઓ માટે અતે યુવકે માટે 
એમને લગતા સવાલે! હણી શકે, ઉપરાંત મોટાં કેન્દ્ર ઉપરથી તે રાજ્યના કે 
વિવિધ ભારતીના મતેર્ંજન કાર્યકમો પણુ પ્રસારિત કરી સંભળાવી રશાકાય. 

વિવિધ ભારતીના મને[રંજક કાર્યકમ ચાલે તોપષુ એતી સૂર્ત બદલવાની 
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જરૂર છે. કેવળ ફિલ્મી ગીતો થફી એની માગ સંતોષી નહીં શકાય, એમાં પણુ 
ઘણી નવીનતા આણી શકાય. વળી ન્ને એ વિવિધ ભારતીના કાર્યકમો મિડિયમ 
વેવ ઉપર આપવામાં આવે તે! ગ્રામવિસ્તારતી ધણી જનતા એ સાંભળવાને 
લાભ લઈ શકે. અત્યારે દેશના મોટા ભાગની જનતાને શોટ વેવ ઉપર એ સાંભળ- 
વાતો લાભ અપાય છે. અતે 27 શહેરોમાં દસેક માઈલિ સુધી સંભળાય 
એવ! નાના મિડિયમ વેવ ઉપર એ પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. વિવિધ ભારતીના 
કાર્યકમો! મિડિયમ વેવ ઉપર સંભળાતા થાય તો તરત તે ગ્રામવિસ્તારમાં રૅડિયે 
સેટતી ખપત વધી નય છે, એવું તારવવામાં આવ્યું છે. આજના આ 97 નાનાં 
મિડિયમ વેવ ટ્રા-સામિટરાતે બદલે દેશના જદા જદા ભાગોમાં વધારે શક્તિશાળી 
થોડાં કેન્દ્રો મૂકવાની જરૂર છે, અતે તે એવી રીતે સ્થપાવાં જેધ એ કે નથી 
આખા દેશના શ્રોતાઓને કાર્યકમ સાંભળવાને લાભ મળે. ઓછી શકિતવાળાં 
એ કેન્દ્રો ઉપરથી રાસ્ત્રીય સંગીત, અંગ્રેજ્માં વાતે! અતે ચર્ચાઓ પ્રસારિત ઝરી 
શકાય, ઉપરાંત ગંભીર વિષયે ઉપર્ [વિવેચના અને શહેરામાં નાનાં નાનાં જથે।ની 
એ પ્રકારના કાર્યેકમોની માગણી છે, તે એમતે સંભળાવી રાકાય. આ કેન્દ્રો ઉપરથી 
ઓદ્યોગિક કામદારો માટે, તેમ જ શહેરમાં રહેતાં એવાં જથે। માટે કાર્યકમે। 
આપી શકાય. વળી એમાંનાં કેટલાંક લો પાવર્ દ્રાન્સમિટરોતે ખેતીવાડીમાં રસ 
હેય એવા ખેડૂતો માટે એમના સંગત વિભાગમાં ખસેટી એમને મારે કાર્યકમો 
નિયો।જ રાકાય. સારા કાર્યકમો નિયોજવા માટે જે પ્રકારનાં સંખ્યાખંધ સ્ટંડયે। 
જેઈએ અતે વિવિધ ભારતી જેવા કાર્યકમોને વિસ્તારવા માટે જે પ્રકારનાં 
અને એને મદદમાં આવે એવાં ખીજ ટેકારૂપ નાનાં કેન્દ્રો જઈ એ, એ બધું 
પરદેશી ચલણુને અભાવે બની શકયું નથી. દર્ પંચવર્ષીય યોજના ઘડાય ત્યારે 
જ્યારે જ્યારે આકારાવાણીએ પોતાને માટે ફાળાની રકમ મંજૂર કરવા માંગણી કરી 
છે, ત્યારે ત્યારે એમાં દર્ વખતે ભારે કાપથી જ એ માગણી સ્વીકારવામાં આવી 
છે. આકાશવાણીના કાર્યક્રમોની અગત્ય વિચારાઈ જ નથી, એ એક કાર્ણુ અને 
ખીજીં આ કાપકૂપતા નિર્ણયો. આ ક્ષેત્રના નિષ્ણાત ન્નણુકારાતે એમાં લેવામાં 
નહોતા આવતા, પણુ સરકારી સનદી નોકરીના સામાન્ય વહીવટદારી અમલદારો 
એ નિર્ણયો લેતા હતા. આકાશવાણીના વિકાસમાં ખુદ આકારાવાણીના સંચાલકે 
સર્કારતે આ ખાતાતી મહત્તા તથા અગત્ય સમન્નવી નથી શકયા, એમ પણુ 
કહી શકાય, 

આકાશવાણીના 1વેકાસ માટે આ ઉપરાંત જે રકમે! ફાળવવામાં આવતી 
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એને પૂરેપૂરા સદુપયોગ પણુ યયે। નથી. એનાં પણુ કારણ્ુ। ગણાવી શકાય. એક 
તો આ આયોજનો કૂક્ત પાંચ વર્ષના કાર્યક્રમતે યાનમાં રાખીને જ વિચારવામાં 
આવતાં. આ મુદત જ એટલી ઝૂકી છે કે એમાં કશું સંગીન કામ થઈ જ ન 

શકે. જ્નત જાતની નવી યોજનાએ। અમલમાં મૂકવી હોય, સમયાનુસાર એમાં 
ધગતા ફેરફાર કર્યા કરવાના હોય, શ્રોતાઓની જરૂરિયાતોનો સતત ખ્યાલ 
રાખવાતો હોય તે! પંદરથી વીસ વર્ષતી મુદત હોય તો તે યોગ્ય ગણાય, આવી 
યોજના અતે આવાં કામો માટે તો દીધેદણ્િપૂવેક વિચારૅલી લાંબા ગાળાની 
યે।!જનાએ જ કળદાયી નીવડે. 

આપણે ત્યાં આકાશવાણીના દકતરમાં, તેમ ખીન્નં ઘણાં દકતરે.માં કંધકે 
શ્રાડીધણી સિદ્ધિઓ મળી કે તરત ખુશ ખુશ થઈ સંતેવ માનતા થઈ નય છે. 
ખોટા ખર્ચનો એક દાખલે લઈ એ. આપણી પૂર્વીય સરહદ ઉપરતી ભાતભાતની 
વસ્તીના પ્રત્યેક જૂથને ઉપયે।ાગી થાય એવા કાર્યકમોતી યોજના વિસ્તારવા માટે 

આપણૃતે પોષાય એ કરતાં ધણા વધારે સ્ટુડિયે! અતે દ્રાન્સમિટરે। જ્નેઈ એ. તો 
એ માટે સું થઈ શકે? ક્રોઈ પણુ પ્રકારના કાર્ય કમે! [નિયોજન જ નહીં એ એક 

રસ્તે! અથવા તો થેડા અંગ્રેજમાં, થોડા હિન્દીમાં અતે ત્યાંતી મુખ્ય લેકભાયવામાં 

એક કે ખે કાર્યકમો આપી શકાય એ ખીજે રસ્તો. આ માટે રા।જકાગ્ણુમાં 

કમ કરનારા નેતાઓએ કડક અતે ૬ઢ નિણુયો લેવા ઘટે. પણુ તેમ થયું નહીં, 
કાર્યુ કે જે નિણુયો લેવાયા તેથી કોઈ તે કેઈ જૂથતે અસંતોવ જ થયે!. 

એટલે પરિણામે આકાશવાણી ઉપરથી જદી જદી લોકબોલીમાં કાર્યકમો 
યોજાયા. ગોહત્તીતા કેન્દ્રથી આસામતી અઢાર લોકબોલીમાં, ૫/મ્ફાલથી મણિપુરતી 
દસ લેોકખે।લીમાં, કોહિમાથી નાગાલેન્ડની તેર લોકબે।!લીમાં અને તે પણુ 
સપ્તાહમાં એક કે ખે વાર, કફેક્ત દસ મિનિટ માટે. એથી ક્રેઈઈ પણુ ટોળીના 
શ્રોતાઆતે આકર્ષી શકાયા નહીં, અને જે કંઈ થે!ડીધણી આકારવાણીને 
ફાળાની રકમ મળતી તે તે પ્રદેશની લોકભાષાની માગણીતે માન્ય રાખી એમતી 
સેવા કરવાના સંતોષ ખાતર વેડફાઈ ગપ. 

યોજનાપંચ ઠ્વારા પાંચ વષેના કાર્યકમો અંગે સૂચન આપવા એક આખરી 
તારીખ નક્કી કરવામાં આવતી અને એ તારીખતી મુદત સુધીમાં કામ પૂરું 
કરવા ખૂબ ઉતાવળે કામ કરવું પડતું. કેટલીક વાર એ સૂચનમાં ખર્ચાતે ઘટાડવા 
%ૃ અડધે કરવા એક અઠવાડિયાતી જ મુદત આપવામાં આવતી. આ કામ 
ધારવામાં આવે છે એટલી સહેલાઈથી ન થઈ રકે. ખર્ચ કરવામાં આવનારી 
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રકમમાં ગમે તેમ કાપ ન મુકાય. જેઓ શ્રોતાજતોના પ્રત્યાધાતો મેળવતા રહે 
છે તેવા સંશોધક દકતરદારો, એંજિનિયરિંગ ખાતાના તેમ જ કાર્યકમો તૈયાર 
કરતાર અધિકારીએ, એ બધા પાસે એમતે એકઠી કરૅલી માહિતી ઉપર્ સમમ્ર- 
પણુ વિચાર કરવા વખત જેઈ એ, જર નિરાંત જેઈ એ, સગવડ જેઈ એ, તો 
જ કામ થાય. એમ એકાએક નિણુયો લેવાય. વળી મૂળભૂત આયે।જનમાં જ 
દૃષ્ટિબિન્દુ નકકી કરવામાં ભૂલ થઈ છે, કારણુ એતો વિચાર કરવાવાળા બિન- 
અધિકારી સતદી નોકરીના અમલદારો અને આકાશવાણીમાં પણુ આ હુન્નર્ - કારી- 
ગરીથી અજ્ઞાત એતા સંદેશવ્યવહાર્ અતે માહિતી પ્રસારણુ ખાતાના અધિકારીઓ 
આ કામ પોતાને માથે લે છે. 

આ ખાતામાં જે પ્રધાન ચૂંટાઈ ને આવ્યા હોય તે એમની મરજ કે સૂઝ 
પ્રમાણે પંચવર્ષીય યેો।જનામાં ખાતાતો વિકાસકમ વિચાર અતે તે અમલી બતાવવા 
આગ્રહ કરે, અને જ્યારે જ્યારે એ મંત્રી બદલાતા રહે યારે ખાતાની નીંતિ- 
રીતિમાં ફેરફાર થાય, એટલું જ નહોં, પણુ જે કરવાની વસ્તુ ઉત્તરોત્તર ત'કીદ 
પ્રમાણે તક્કી કર્વામાં આવી હેય એતે આગળપાહદળ લઈ જવાના ફ્રેરફાર થાય. 
આમ એક પ્રધાને અમુક યોજનાને અત્યંત અગત્યતી ગણી એતે પહેલી અમલી 
બનાવનાતેો હુકમ આપ્યો હોય તે ખીજ પ્રધાન આવતાં કખૂલાયેલી યોજનાને 

ધકેલી છેક નીચેના સ્તર પર પણુ મૂકે અને કયારેક તો ભુલાઈ પણુ જામ, 
દરોક વર્ષો: સુધી હવા ખાતી રહે. બીજ બાજ જે યોજનાની કશી ગણુતરી જ 

કરી ન હોય, વિચારવામાં જ ન આવી હોય, પણુ અમૃક પ્રધાનને ગમી ન્ય 
તો તેતે તાકીદની ગણી એકાએક અગત્યતા પણુ આપવામાં આવે. દાખલા તરીકે 
'રળ રાજ્યના સમગ્ર વિસ્તારને પ્રસારણુ માટે આવરી લેવાની તપાસ કરવામાં 
આવી થારૅ જણાવવામાં આવ્યું કૈ ત્રિવેન્દ્રમ ક્રે કાલિકટ બંને કેત્દ્રોનાં ટ્રાન્સ- 
મિટરાથી આખા વિસ્તારને પાકે લાભ નહીં મળે, પણુ રાજ્છીય દખાણુતે લીધે 
કાલિકટમાં ટ્રાન્સમિટર મૂકવું પડયું અતે તેથી અન્ય વિસ્તારના લેકે કાર્યકમ 
ખર્ાબર સાંભળી ન શકયા અતે અંતે ત્રિચુરમાં તાબડતોડ ત્રીજ ટ્રાન્સમિટર 
ઊભું કરવામાં આવ્યું. 

આ પ્રમાણે નિયોજન થાય તો તે ઢંગધડા વિનાનું ડામાડોળ જ હોય. 
થ્રાન્સમિટર્ ઊભાં કરવા માટે એતો યાંત્રિક-વૅજ્ઞાનિક સાધનો અને એનો સતત 
વિકાસ એ આ ક્ષેત્રના બિતનિષ્યાત લેતે હાથે થવા માંડયો. આતે લીધે 
પહેલાં ગાડી અને પછી ધેોડેા, એમ પહેલાં પ્રસારણુવિસ્તાર નક્કી કરી પછી 
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શ્રોતાજ્નોનો ખ્યાલ કરવામાં આવ્યે. પછી સાંચામંત્રને ઊભાં કરવામાં આવે 
તો એમાં ઘણી વાર સંદેશાવ્યવહાર ખાતાની કેઈ ચોક્ઝસ નીતિરીતિ ન હોવાને 
કારણું અને ઉપર જણાવ્યા મુજ્બ મૂળ વિષયનું મૂળભૂત અત્તાન હોવાને 
લઈ ને બિતઆવડતવાળાઓની વારંવારતી દખલ હોવાતે લીધે જે નકરો] અમલમાં 
મુકાવો જેઈ એ તેવે નકશો સાદર કરી શકાયો! નહીં. 

લાંબા ગાળા માટે નક્કી નહોં કરેલા આયોજન માટે કેટલાક ખોઢા ખર્ચા 
કેમ માથે પડે છે એના દાખલા અતે રીત તપાસીએ. દાખલા તરી%ે દિલ્ડીથી 
સમાચાર આપવા માટે ધણાં શક્તિશાળી શોર્ટ વેવ ટ્રાન્સમિટરાનો ખોરા ઉપયોગ 
થઈ રહ્યો છે. ઊંડિયા ભાષામાં સમાચાર આપવા માર દિલ્હીનાં ખે મઢાશક્તિ- 
શાળી ટ્રાન્સમિશરતે! ઉપષ્રોાગ કરવામાં આવે છે, એ ઉપરથી કટકનું ટ્રાન્સમિટર 
પકડી શકે, અતે ત્યાં એ સમાચારનું પ્રસારણુ થાય છે. હવે ખરૂં નેતાં તો 
દિલ્હી અને આવાં મત્રક્રેતે સળંગ ટેલિફોન લાઇન ઉપર સાંકળી લેવાં ન્નેપ્તાં 
ઉતાં. આ મારક્ત સમાચાર, ખાસ ખતાવેોની હછીકત, ચાલુ બનાવે। ઉપર 
વિવેચન અને રાષ્ટ્રપતિ કે વડા પ્રધાનને જ્યારે ન્યારે દેશને ખાસ સંદેશો આપવાતોા 
હી।્ય તે ખધા કાર્યકમો એ મારકત વહેતા કરી શકાત. આ ઉપરાંત સંગીતના 
તેમ જ ખાસ વાર્તાલાપના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમા પણુ એ ઉપરથી વહેવડાવી શકાત. 
આ થકી ગેના શ્રોતામંડળને સારી રીતે સાંભળી શકવાનો પણુ સંતોષ થાત. 
આજને શૉર્ટે વેવ જે રીતે સાંકળવામાં આવ્યાં છે તે જતેતાં ઘણા વિસ્તારોમાં 
કાર્યેકમે! સાંભળવામાં વારંવાર અડચણો નડયા જ ડરે છે. 

અથવા એક ખીન્ને દાખલે! લઈ એ. વિવિધ ભારતીના કાર્યકમો માટે 
સંતોષકારક પ્રસારણુ કરવા આપણે ત્યાં અત્યંત શક્તિશાળી મિડિયમ વેવનાં 
ટ્રાન્સમિટરે હોવાં જનેઈ એ. પણુ એ પરદેશથી લાવવાં પડે એમ છતું, કારણુ 
આપણે એ અહીં બનાવતા નહોતા, એ લાવવા માટે પરદેશી હ'ડિયામણુ પણુ 
નહોતું, એટલે એકેક કિલોવોટ જેવડાં નાનાં લો પાવરવાળાં ટ્રાન્સમિટરા કેક- 
કૈકાણે ઊભાં કરવાનું &રાવ્યું. આનો પ્રસારણૂવિસ્તાર નાતો, પણુ એ દેશમાં 

ખની શકતાં હતાં, એટલે એ ગોઠવાયો. આ ઉપરાંત, આકારાવાણી પાસે વિવિધ 

ભ્ાર્તીના કાર્યકમે! પ્રસારિત કરવા દાન્સમિટરાની તંત્રન્નનળ ન હવાથી ત્રીસ 
અલગ અલગ મથદ્ઠાને રોજના સાડા બાર્ કલાકતો રેપ કરેલો રૅકડિગ કાર્યકમ 

પહેંચાડવેો! પડે છે. આ કાય'કેમ અમુક દિવસે! પહેલાં રેકર્ડ કરી લેવો! પડૅ 
અતે એની આટલી બધી નકલે કરવી, અગળથી એને પ્રત્યેક મથકે પોસ્ટથી 

પન સ.-૨ 
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મોકલવાનો ખર્ચ, તે મયક પરના કર્મચારીઓએ જ્યાં મોકલાવાઈ હોય ત્યાં જઇ 
તાબડતોબ મેળવી લેવી, અતે એને ઉપયોગ થઈ ગમા પછી એ રેપાના દાબડાઓ 
પાછા વિવિધ ભારતીના મૂળા કેન્દ્ર પર ફરીથી વાપરવા માટે વખતસર મોકલવા, 
આ બધી મહેનત, એ પાછળનો ખર્ચ, એ બધાનો અંદાજી સરવાળે કારીએ તો 
મૂળાખર્ચ કરતાં અતેકગણુ। વધુ થઈ જાય છે. અતે આખા પ્રદેરાતે આવરી 
લે એવડાં મિડિયમ વેવ ટ્રાન્સમિટરા સ્થાપવાના ખર્ચની વાત. 1957માં જણે 
એટલે। ખર્ચે થઈ જ ન રાકે એવું લાગતું હતું, તે સાથે આજતે ખચ સરખાવી 
નનેવા જેવો! છે. કરકસરની ખરેખરી રીતે તો લાંબા ગાળાના વિચારે જ ગણુતરી 
કરી રાકાય, પણુ સરકારના વાવિક ખચતાં અંદાજપત્રો ચોક્કસ ધારાધોરણ 
ત્રમાણે જ ગણાય ત્યાં શું થઈ રાકે? 

માહિતી અતે પ્રસારણુ ખાતું યુવવાણી જેવા કાર્યકમો માટે પણુ આકાશ- 
વાણીનાં અલગ મથક્રા સ્થાપવા ઇરાદો સેવે છે. આજકાલની નાણાભીડમાં યુવ- 
વાણી જેવા કાર્યકમતી જરૂર છે ખરી? પરંતુ માહિતી અતે પ્રસારણુ ખાતું આ 
કાર્યક્રમતે ખાસ જદાં ટ્રાન્સમિટરો પરથી પ્રસારિત કરવા માગે છે. ત્રીસ વર્ષની 
નીચેતી નને દેરાતી વસ્તીના પયાસ ટકા ભાગની વસ્તી હોય તો પ્રત્યેક રાજ્યે 
આ શ્રોતાઓને માટે કાર્યકમો ઘડવા જેઈ એ. વિવિધ ભારતીના કાર્યક્રમો માટે 
જે લો! પાવર દ્રાન્સમિટરોનો ઉપયોગ કર્વામાં આવે છે એને બદલે ત્યાં નને 
વધારે શાક્તરાળી દ્રાન્સામિટરા વાપરવામાં આવે તો પેલાં સાથેનાં ટ્રાન્સમિટરોને 
ફાજલ પાડી શકાય. આમ થાય તો યુવકે! માટેના ખાસ કાર્યક્રમો ઉપરાંત 
શહેરના ખુદ્ધિશાળી શ્રોતાઓ માટેના કાર્યકમો એ ઉપરથી પ્રસારિત યઈ રાકે. 

હુવે પછીનાં કેટલાંક વર્ષો માટે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તીચે પ્રમાણે પાયાને 
ધાટ હું સૂચવું છું: 

% રાજ્યની પ્રન્નઓ માટે માહિતી અતે મનોરંજનની એક વિશાળ યોજના. 
# આખા દેશ માટે વિવિધ ભારતીના કાર્યકમ, મિડિયમ વેવ. 
* એક સ્થાનિક આકાશવાણી સેવા લગભગ અટીસો લો પાવર મિડિયમ 

વેવ ટ્રાન્સામિટર્ પર્ ત્રામજતે। માટે કાર્યકમ પ્રસારિત કરે અતે એમાં 
રોક્ષણુ અતે સમાચારના હેતુઓ જળવાય. ઉપર્ાંત [નેવિધ ભારતીમાંથી 
અથવા પ્રાર્દોશેક કેન્દ્રમાંથી મતોરંજનના કાય કમે! પ્રસારિત થયા કરે. 

% શહેરનાં કેન્દ્રમાંથી થોડાં લો પાવરનાં મિડિયમ વેવ ટ્રાન્સામિટર્ મારફત 
શાસ્્રીય સંગીત, અંગ્રેજમાં વિચારશીલ વાર્તાલાપો અને એ જ પ્રકારની 
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ચર્ચા, અને બહુ મોટાં રાહેરમાં ત્યાંતી બીજ ભાષાઓનાં ખુદ્ધિજવી 
શ્રોતાએ માટે પણુ એવા જ કાર્યકમો નિયોજવા જેઈ એ. વળી આ 
જ ટ્રાન્સમિટરા ઉપરથી રાહેરમાં જ્યાં જ્યાં ઔદ્યોગિક કામદારૉનાં 
નાનાં નાતાં જૂથ હોય એમને માટે કાર્યકમો અપાવા જેઈ એ. 

* આકારાવાણીના પ્રત્યેક મથક સાથે સીધો સળંગ ટેલિફેનના જેડાણુનો 
સંબંધ હોવે। જેઈ એ એ દિશામાં અત્યારે પગલાં લેવાઈ રહ્યાં છે. 
તે થતાં પોસ્ટ અતે ટેલિફોન ખાતા તરફથી તે કામ થોડાં વરસોમાં 
પૂરું થઈ જશે એમ લાગે છે. 

આ યોજનામાં ખચ વધારે આવે પણુ તે વધારે લાંબા ગાળાનાં વર્ષોમાં 
વહુચી નાખવામાં આવે તો ભારે નહીં પડે. કેટલાંક રાજ્યોનાં કેન્દ્રોમાં તો 
સારી સગવડા છે જ, એટલે કેટલાક નાના નાના વિસ્તારોને સાંકળી લેવાનું 
હવે બાકી રહે છે. એમને માટે રાક્તિવાળાં દ્રાન્સમિટરાતી નેગવાઈ કરવી 
જેઈ એ. આજે જે પચીસ ઉપકેન્દ્રો મદદમાં લેવાયાં છે, એતાં ટ્રાન્સમિટર 
સ્થાનિક કામમાં લઈ લેવાં ધટે; અને આખા ખેવીપ્રધાન પ્રદેશોની જનતા મારે 
ખીન્નં બસોતી જરૂર પડે તે પણુ લેવાં ધટે. કેટલાંક વિવિધ ભારતીનાં 
ટ્રાન્સમિટરોતે આ કામ માટે ખપમાં લઈ રાકાય. લે! પાવરનાં ટ્રાન્સમિટરો બનાવ- 
વાનો ભારતમાં ખચ રૂ. 1,50,000 આવે છે. એ કંઈ બહુ ન કહેવાય. આ 
યોજનામાં ખચ વિવિધ ભારતીના કાયકમે માટે વધારે શક્તિવાળાં મિડિયમ વેવ 
ટ્રાન્સામિટરો ઊભાં કરવામાં યાય. તે પરદેરાથી લાવવાં પડે, અને એ માટે લગભગ 
દરેકના રૂ. 40,00,000તે। પરદેશી દૂ'[ડૅમામણુ ખચ થામ. આકારવાણૂીનાં 
વ્યાપારી પ્રસારણુ આશરૅ દર સાલ પાંચ કરોડ ર્પેયા તો કમાય છે, અને તે 
આખા દેરાના હિસાબે વધારે કમાશે જ, એમાંથી એ ખર્ચ કાઢવે। ઘટે. 

આમ આવી પાયાની સંગીન યોજના થકી દરેક શ્રોતાજનતે જે મતેરંજન 
નઈ એ છે તે ઉપરાંત થોડું ત્તાન અને ખબરઅંતર ન્નણુવાનો લાભ થશે. જતે 
કાળે એકતે બદલે બે કે તેથી વધુ વેવલેન્થ પર અલાયદો કાર્યકમ આપવાની 
ગોઠવણુ થઈ શકે. 

એક વાર શ્રોતાઓને સૌથી જરૂરની વસ્તુ શી છે એનો જે નકશો દોરી 
લેવ!માં અવે તો પછી કેવી સાધનસામમ્રો વાપરવી તેતો ઇલેકદ્રોનિક એન્જિ- 
નિયર્ તથા નિષ્યાતોતી કમિટીના સભ્યો ઉપર આધાર રલ્યો. વિવિધ ભારતીનાં 
ટ્રાન્સામેટર્ કેવા પ્રકારનાં, કેટલાં રાક્તિશાળી જ્નેઈ એ, અને સ્થાનિક શ્રોતાઓને 
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ઉપયોગમાં આવે એવાં સાધતે, મિડિયમ વેવ કે શૉર્ટ વેવ એતી “એ. એમ. 
એમ્લિટયુડ મોડયુલેશન, “એેફ,એમ. : ફ્રિકવન્સી મોડયુલેશન,' અથવા “ી.એચ. 
એકે : વેરી હાઈ ફ્રિકવન્સી જેઈ તે અંદાજ કાઢતી વખતે જદી જુદી જતના 
જે રેડિયો સેટ ખનતાવવામાં આવે છે તે તેની ટ્રાન્સમિટરો મારફત થતાં 
વિસ્તરણો।તી ગ્રહુણુશક્તિતો ખ્યાલ કરી તેતો અંદાજ કાઢવો જેઈ એ. હા, 
ટરી. વી.તો વિકાસ તો થાય છે, થવાતો, અતે એ ષ્યાનમ [રાખી કેટલાંક 
ટ્રાન્સમિટરો। ટી. વી. તથા રેડિયો બંતેમાં ઉપયે!ગી થઈ શકે, એની પણુ ગણુતરી 
રાખવી જેઈ એ. 

કોઈ પણુ કાયતો જે ખરેખર સંતોષજનક વિકાસ સાધવો! હોય તો સ્પછ 
અતે વિચારપૂકેક કરેલી યોજનાને સ્થાતે કોઈ પણુ પ્રકારના કામચાલાઉ 
ફેરબદલા ચાલી ન શકે. 

નિષ્ણાતોની સમિતિ એમતે જે ઉત્તમ લાગે તે ભલેને મૂચવે, પરંતુ 
આખરૈ તે! સરકાર, એટલે કે પંચવર્ષીય યોજનાઓ કરનારું આયે।જન પંચ, 
સરકારનો સંદેશાવ્યવહાર અને માહિતી ખાતું તથા પ્રધાનમંડળ જ આખરી 
સ્વરૂપ માટે તે! જવાખદાર કે. એ બધાં મળીતે પાકે! આખરી વિચાર નહીં 
કરે ત્યાં સુધી પ્રતયેક આયે!જન થીંગડાવાળું, લાંબા ગાળાના આદર્શને જોખમમાં 
મૂકી ટૂંકી દૃષિતાં ખ્યેયો અમલમાં મૂકનારું થશે. પ્રસારણુને અનુરૂપ મૂળ આદર્શો 
અને ષ્યેયતે આધારે જ એ આયે।જન અમલમાં મુકાવું જેઈ એ. કોઈ પણુ સમયે 
જે સત્તા ખદલાતી રહે તો તે સત્તા કકે એતી સાધનસામમ્રી કે વિચારશ્રેણી પ્રમાણે 
ફેરફાર ન થવા જેઈ એ. પૂરતાં સાધતે ન હોય કે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે એમ હોય 
તો વિકાત્ર સાધવાતો સમયગાળા લંખાવવે! જેઈ એ. પરંતુ તરત કામચલાઉ 
હલકાં તકલાદી કામો શરૂ કરવામાં ખોટો બેકૂદો ખર્ચ થાય છે; કારણુ આખરે 
તો ગે કામચલાઉ કામતે ઉકરડા ભેગું જ કરવું પડવાનું છે. સરકારતી અનિશ્રિત્ત 
તીતિતે લઈ તે લાંબા ગાળાનાં કામો અળગાં રાખવામાં આપણુતે ભારે વ્યય થાય 
છે અતે રેડિયો અતે ટી.વી.તો વિકાસ રુંધાયે! પણુ છે. ઉપરાંત જ્યારે જ્યારે 
કોઈક બનાવોમાં સરકાર આકાશવાણીના ઉચ્ચ અધિકારીને કામતે અમલી 
બનાવવા અરધીપર્ધી સત્તા આપવાનું નક્કી કરે છે ત્યારે તો કેઈ પણુ 
યોજતા અમલમાં મૂકવાનું મુશ્કેલ બતી જય છે. 
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આકારાવાણી અને એના પ્રેસારણુની સામાન્ય ચર્ચા આપણે કરી. એમાંથી 
મૂળા વાત જે તરી આવે છે તે અંકુશ. એ અંકુશ સરકારી ખાતાતેો હોય કે 
સ્વતંત્રપણે કામ કરનારી લોકમંડળીતો હોય. ઘણુ લોકોને એના બંધારણુની કે 
એતી વહીવટ-ગ્વવસ્થાની કે નાણાખચંતી પટી નથી હોતી. લે'કોતે તો સાચા 
તાજ્ન ખબર, મનોરંજન, અને જેમને જેઈ એ તેમને માહિતીની જરૂર હોય છે. 
અંકુશ વિશે ચર્ચા કરતા આકારાવાણીના કાર્યકમો પાઠળના હેતુએ વિશે, એના 
પ્રસારણુના ચો।કઠા વિશે, અને એમાંથી એ હેતુઓ કેટલા પાર્ પડયા અતે કયાં 
સફળતા મળી તથા કયાં નિરાશા સાંપડી એ પરત્વે ષ્યાન દેરીએ. 

આકારવાણીનું રૉજિદું પ્રસારણુ રાક્ષસી કદનું છે. 24 કલાકમાં 700 
કલાક | જત જાતની ભાષા, લોકભાવા, ઉપભાષાઓ અને જદા જદા પ્રાંતોનું 
સાંસ્કૃતિક વે[િષ્ય જોતાં આ 700 કલાકમાં પાર્ વિનાની વિવિધતા પણુ છે. 
શ્રોતાએ અને વિવેચક જે ટીકાઓ કરૅ છે એ પરત્વે કાર્યકમોની રજુઆત અને 
એ કઈ રીતે પ્રસ્તુત થાય છે તે ન્નેતાં એનાં બધાં પાસાં વિરો વિગતવાર વિવેચના 
કરવી એ કેવળ અશકય કામ છે. સંગીતકારો, નાટકલેખક્રો અને એ ભજવ- 
નારાએ।ના, વાતચીત કરી જનારાએના વ્યક્તિગત કાર્યકમો! વિશે વારવાર નિર્યામિત 
[વિવેચના થતી જાણુવા-વાંચવા મળે છે, એટલે એ વિરો અહીં કશું વધારે લખવાની 
જરૂર નથી, આકાશવાણી જે પહ્દતિથી કલાકારોની ચૂંટણી કરે છે તે અતે એનું 
મૂલ્યાંકન કરવા જે ડસોટીઓ કરૅ છે તે, ભારતના શાસ્ત્રીય સંગીતને જે રીતે 
પ્રોત્સાહન આપે છે, હળવા સંગીત મારે કહેવાય છે તે મુજબ તે તરક બેદરકાર 
રહે છે તે, વાર્તાલાપ આપનારાઓ, ચર્ચામાં ભાગ લેનારાઓ, રૂપકમાં ભાગ 
લેનારા, સહકારી નીતિ ઉપર એના પક્ષમાં કે વિપક્ષમાં કે સદંતર ટાળીને એવા 
જ વાર્તાલાપના કાર્યક્રમો છે તે [વિશે પણુ વારંવાર ચર્ચાએ થયા કરે છે. આ 
ખધા મારે જે નીતિ અખયાર કરવામાં આવે છે તે વિશે સમાલોચના કરવામાં 
રસ તો! પડે. કેટલીક વાર્ એક નીતિ અપનાવે અને એ જતે કાળે ફરી પણુ 
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જય, તદન ઊલટી થઈ નય એવું પણુ બન્યું છે - બતે છે. તે વિરો પણુ લખવામાં મજા તો પડે, પણુ હું એ બધાને છાંડી આકાશવાણીના કાર્યકમો, કાર્યક્ષમતા, પાછળનાં ષ્યેયો -- ષ્યેયો। છે કે નથી તે --- આકાશવાણી જે પ્રકારના 
કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત કરે છે એના નકશા વિશે, એતા નિમંત્રણુ વિશે અને એકદરે 
વહીવટી ખાતાની ઊણુપોને લઈ આ કાર્યકમો।ના ગુણુધર્મો પર્ કાઈ રીતે અસર થાય છે તે વિશે કંપ્કિ વિવેચના કરીરા. 

આકારાવાણીના કાર્યકમો ઉપર ધણું વિવેચન તો વજૂદ વિનાનું હોય છે, 
જેમને વિઠ્ત્તાભર્યા કાર્યક્રમોમાં ર્સ હોય એવી વ્યક્તિઓ માટે પષુ કેટલાક રાસ્ત્રીય સંગીતતા, સાહિત્યના અથવા ચાલુ પરિસ્થિતિ ઉપર્ વિવેચનાના કાર્ય- કમો! હોય છે જ. એકંદરે કાર્યક્રમોનું ધોરણુ બહુ ઊંચું તો નહી જ, દરેક વખતે જયારે એની ઉપર્ ચર્ચા ચાલે ત્યારે થોડા કાર્યકમો! સારા હોમ તોપણુ નખળા જેવા કાર્યકમોને ઉતારી પાડવા પર્ બધા મંડયા રહે છે. લાંખા ગાળાના હિસાખે 
જે કાર્યકમોની રજૂઆત નિયે।ન્નાઈ હોત તો ને જવ વગરના કાર્યકમો! અપાયા 
કરે છે અતે જેની ટીકાઓ થાય છે તેવા કાર્યકમો જ ન અપાત, સંદેરાવ્યવહાર્ અને માહિતી ખાતામાં એવી લાંબા ગાળાની યોજનાના અભાવે ગમે તેમ ઢંગધડા 
વિનાનાં ટ્રાન્સમિટર-કેન્દ્રો ખડાં કરી દેવાયાં, એમ જ એવી લાંબા ગાળાની 
તીતિને અભાવે અથવા કેવા પ્રકારના કાર્યકમેની રજઆત કરવાની છે એની 
સૂઝતે અભાવે, આકાશવાણીની નીતિ એકધારી રહી તથી; અતે છે તેમાં અણધારી 
મુસીબતો પણુ ઊભી થઈ રહી. સરકારી અહેવાલોમાં અને ખીજ એવાં પ્રકાશનોમાં તીચે પ્રમાણેનાં ખ્યેયવાળી કાર્યક્રમોની નીતિની જાહેરાતો થયા કરી છે : 
(1) જાહેર જવનમાં જે અગત્યનાં વહેણો અને વિકાસ પ્રવર્તમાન હોય તેતે 

પ્રગટ કરવાં. 

(2) માહિતી અને શિક્ષણુનું પ્રદાન કરવું. 
(3) સાંસ્કૃતિક અતે કલાત્મક અભિન્યડ્તિનું આકાશવાણીને માષ્યમ બતાવવું. 
(4) મનોરંજનના ક્ષેત્રમાં શ્રોતાઓની જરૂરિયાત અને ર્સ પ્રમાણે એમને સંતોષવા. 
(5) સરકારની ર્ષ્ટ્રોય અતે આંતરરાષ્ટ્રીય તીતિનાં રહસ્યો! સ્પ કરવાં. 

આ હેતુઓ વાંધો લેવા જેવા તો નથી, પણુ મોટે ભાગે અસ્પણ, પાકા આકાર વિતાતા છે, એથી તે અર્થ વગરનાં ખતી રહે છે. આ કાર્યકમો કેને 
માટે છે ? અતે જાહેરજીવનમાં કયા પ્રવાહો અને વિકાસતરવે।ને પ્રગમ કરવાનાં છે? શિક્ષણુ અતે મતોરંજન વચ્ચેનો મેળ, સમતોલપણું કેટલું? શ્રોતાઓની 
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જરૂરિયાત શી રીતે ન્નણુવી ? આવા આવા સવાલો! ઉપર આ હેતુએ થકી કેઈ 
પણુ પ્રકારનો! ખુલાસો નથી. નક્કર નીતિનું મૂળભૂત તત્ત્વ તો જે જે પ્રકારના 
શ્રોતાઓને લાભ આપવાતે। છે, તે જૂથતી સપણ વ્યાખ્યાઓ આપવી, કેટલા 
કલાક એ પ્રકારના કાર્યકમે! રજૂ થાઈ રકે એની પા૪ી સગવડ છે તે ન્નહેર્ 
કરવું, અને જે જે જથતે લાભ આપવાને છે તે જૂથોમમાંથી સૌથી પહેલાં કેને 
એ સેવા આપવાતી છે તેના તબક્કા પણુ નક્કી કરવા. આ દેશમાં ભાતભાતના 
લે।ક, એમાં ચોક્કસ પ્રમાણુમાં વ્યાખ્યાઓ આપી સ્પષ્ટતા ન કરીએ તો! કયા 
પ્રકારના શ્રોતાઓ માટે આ કાર્યકમ છે એની લગીરે સમજણુ ન પડે, અને 
કાર્યકમો! એવા અપાતા રહે કે જે થછી કોઈને કશે લાભ ન મળે. 

અ! પછી શ્રોતાવગેને શેમાં રસ પડે છે, એમતી શી શી જરૂરિયાતો છે, 
એ વિરે સશેધત તૈયાર હોવું જઈ એ. કાર્યકમો રજ કરનારી ટોળી ગમે તેટલી 
હોશિયાર હોય તોપણુ શ્રોતાઓના પ્રકાર વિશે એમના અપ્ધર ખ્યાલો કામ ન 
આવે, એમતી શી જરરિયાતો છે તેતો ક્યાસ એમને ન મળે. 

જદાં જુદાં મથકોના કાર્યક્રમોનાં તૈયાર ચોકઠાં શ્રોતાજનેતી કેવી માગણી 
તથા પ્રત્યાધાતો છે એના સંશોધન ઉપર ઘડાયેલાં હોવાં જનેઈ એ, પ્રસારણુની ભાષા, 
જદી જુદી જતના કાર્યકમેનો સમય કારે અતે કેટલે, કેવા પ્રકારના સ્ટુડિયોની 
એતે માટે જર્રેમાત છે તે, તેના પ્રસારણુ માટેનાં સાધતા, અને નિશ્ચિત કાર્યકમ 
માટેના ન્નણુકાર આંધિકારીઓ -- આ બધું તથા કાય5કમોતી નીતિ માટે જને પહેલી 
ખે બાબતો નક્કી થઈ શકે તો પછીની બંધી જ નક્કી થાય. પણુ આવું કદી 
બન્યું જ નથી. 

શ્રોતામંઠળ 
શ્રોતામંડળને ચાર્ વિશાળ વિભાગોમાં વિભાજિત કરી શકાય, પહેલા 

વિભાગમાં ખહુ નાની સંખ્યા, પણુ તે બુહ્દિશાળી, સમજદાર અતે વજનદાર પ્રેરણા 
આપે એવા અતે મતેરંજન પણુ પૂ રું પાડે એવા કાર્યક્રમોની માગણી કરનારા. 
આ શ્રેણીમાં એ લોક બીન્નં માષ્યમોતો પણુ ઉપયોગ કરે છે. છાપું વાંચે છે, 
ફિલ્મ જુએ છે, પુસ્તકો ખરીદે છે. ખીજન વિભાગમાં શહેરમાં રહેતા મષ્યમ વર્ગના 
શ્રોતાજના, અને એમતો સમુદાય બહુ મોટો; એમતે મોટા પ્રમાણુમાં મતોરજન 
જેઈ એ, રમતગમતો જેવી પણુ ગમે, વચ્ચે કયાંક ખબર-સમાથાર મળે તો 
રાજી. ત્રીન્ન વિભાગમાં શહેરમાં રહેતા કારીગરો અતે એમનાં કુટુંબીજનો. એમને 
આકાશવાણી જે અને જેટલા મનોરંજનના કાર્યક્રમો આપે એ બધામાં રસ, 
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એમનું જીવનધેરણુ કેમ ઊંચું આવે એ નણુવા પણુ રાજી. ચોથા વિભાગમાં 
સૌથી મોટો સમુદાય, એ જ ગ્રામજનતા, આકારવાણીના સાચા શ્રોતાજનો, 
ખબરઅંતર ન્ણુવા, જ્ઞાન સંપાદન કરવા ઇંતેન્નર્ અતે સલાહસચતે મળે તો 
તે સાંભળી જીવનધે[રણુ સુધારવા તૈયાર. જ્યારથી આકાશવાણીના કાર્યકમો નું 
ત્રેસારણુ શર્ થયું ત્યારથી મોટે ભાગે આકાશવાણીએ પહેલા ખે વિભાગમાંના 
શ્રોતાજતોને જ સંતોષવા પરિશ્રમ કર્યો છે. બાકીના બે વિભાગો પ્રત્યે પયાન 
આપ્યું નથી. વસ્તીનો આ સૌથી મેમો ભાગ, એમતે જ્ઞાન, સલાહસૂચનાની 
સૌથી વધારે જરૂર, તે તરફ બિટિશ રાજ્યના જમાનાથી આજની ઘડી સુધી 
સંપૂર્ણ બેદરકારી. એ પણુ અ! ખાતાની એક વિચિત્ર ધટના છે. એમતે જવન 
મતાર જનની, આનંદની ઘડીની વધારે જરૂર, તે ભુલાઈ જવાયું છે. અને આપણે 
આ વિશાળ ત્રમુદાયની સેવા કરી રજા છીએ એવે દાવો કરીએ છીએ. આનાં 
કારણે; પણુ સહેજે શોષ્યાં જડી આવશે. ગ્રામજન કે ગરીબવર્ગના લેક કરતાં 
સરકારને આ રાહેર્ના નગરજનો પે!તાની પાસેની મિલકતને લઈ ને વધારે કર 
આપે છે. આમ સરકારને સૌથી વધારે કમાણી આ વિભાગ તરક્થી મળે છે. 
એટલે જ તે। સવાલ એ ઊભો થાય છે કે નને આ ત્રામજનતાતે ઉદ્ધાર કરવે। 
હતો તે! રારૂઆતના સમયથી જ થે।કડેબંધ સસ્ત! રેડિયો સેટ શા માઝે બતાવવામાં 
ન આવ્યા, એતે બદલે જેતે જરૂર છે એની જરૂરિયાતોનો વિચાર કર્યાં વિના 
જેઓ લાઇસન્સની રકમ ભરી શકે એતો જ વિચાર શા સારુ મર્યો ? 

કાયક્રમની જાતભાત : 

પચીસ વર્ષો પહેલાં આકાશવાણીના જે શ્રોતાજતો હતા, જે વર્ગમાંથી 
એ સંખ્યા ઊભી થઈ હતી તે જ પરિસ્થિતિ આજે પ્રવર્તે છે. એટલે કાર્યકપેતેો 
નકશો પણુ એ જ રીતે લટકતો રલો છે. દાખલા તરીકે મુંબઈનું મથડ જ 
લે. 1938નું ઇન્ડિયન લિસનર લે, અને 1974નું આકાશવાણીનું ચોપાનિયું 
સરખાવે. તો ફક્ત યુવાવાણીના કાર્યકમમાં અને એક વધારાની ચેનલ સિવાય 
ઘાટમાં કશે ફરક જેવા નહીં મળે. હા, કેટલાક કાર્યકમોમાં સંમમતી વધધટ 
જેવા મળરે, અથવા એમતી ફ્રિકવન્સીમાં વધારો-ઘટાડે। જેવા મજશે. ઝુજર્ાતી, 
મરાઠી કાર્યક્રમોમાં અંગ્રેજ કરતાં વધારો, વધારે સમાચારપત્રકે।નું વાચન, 
દિદ્હીથી વધારે સંખ્યામાં રીલે પણુ. જુનવાણી પાયાના નકશામાં સમૂળા। ફેરફાર 
જોવા નહીં મળે. આનો અર્થ એટલો જ કે ભારત રવતંત્ર થયા બાદ 



કાર્યકમો ફક 

આકારવાણીના માળખામાં તીચેના સ્તરના શ્રોતાઓએ માટે સાંભળવાના લાભમાં 

કરું કદી કોઈ એ વિથા્યું' જ નથી. મોટા ભાગના રાહેરી કાર્યકમો ફક્ત ધનાહય 

અતે અધદગ્ધ ધનિકો માટે જ પ્રસાર્વામાં આવતા જણાશે. 

1. પ્રપ્ટેશિક સેવાએ! : 

એની ભાત આ પ્રમાણે જવામાં આવશે; મૂળા કેન્દ્રના સ્થાનિક કાય કમે, 
વિવિધ ભારતીના કાર્યકમો અતે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો. દેરાતી મુખ્ય ભાષા બે।લતી 
વસ્તીના વિભાગ અતે યાંના સંસ્કારી જવન પરત્વે એમતી જરૂરિયાતો પોષવાના 

ધ્યેય સાથે શરૂઆતના સમયથી આકારાવાણીની રચના થઈ હતી, પછી તો 

શ્રોતાજનોમાં વિવિધ પ્રકાર્તી ભાષા ખે।લનારા ન્નણુવામાં આવતા. કેટલાક 
દેશોમાં છે એમ એક જ કેન્દ્ર ઉપરથી ખધાતે લાયક કાર્યકમ પ્રસારિત થઈ 
નહીં રકે, એનું લાગતાં વાર્ લાગી નહોં. મૂળ વિચાર તો પ્રતેક મુખ્ય ભાષા 
માટે એક મથક, પ્રત્યેક રાજ્ય માટે એકેક કેનદ્ર અતે કેન્દ્રીય સરકાર હેઠળ 
ચાલતા પ્રદેશો માટે એક કેન્દ્ર પૂરું પાડવાનો હતો, આજે 45 મયકા છે, એમાં 

25 મદદતીશ પેટા-મથક્રો, એ મારફત 19 ભાષાઓમાં પ્રસારણુ અને 135 

લોકબોલીમાં પ્રસાર્ણુ થઈ રલ્ં છે. 
પ્રત્યેક કેન્દ્ર ઉપરથી મુખ્ય મુખ્ય પ્રકારના કાર્યકમો! પ્રસારિત થાય છે. 

સમાચાર, સંગીત, વાર્તાલાપ, ચર્ચા, તાટક, રૂપકો, કાવ્યવાચન તથા ખેડૂતો, 

કામદારો, બાળકો અતે એવા ખાસ પ્રકારના શ્રોતાઓ માટેના કાર્યકમો તે 
“દા. આ કાર્યક્રમો દ્દારા કેન્દ્ર ત્યાંતી ભાષા બોલનારા સૌ કોઈ તે લાભ મળે 
એ હેતુથી પ્રસારણુકામ કરે છે. દરેક કેન્દ્ર ઉપરથી જે મોટા પ્રમાયુમાં વિવિધ 

પ્રકાર્તા સંગીતના તેમ જ વાક-વ્યાપારના કાર્યકમો! રજૂ કર્મા છે તે જેતાં એ 
દિશામાં શ્રોતાઓના રસ જ્નત્રત તો કર્યા જ છે, ઉપરાંત એ સંબંધમાં સભાનતા 

પણુ આણી છે. અતે ખીન કેઈ માષ્યમ થઈી આ પારિણામ લાવી શકાત 
નહીં. સરહેત્યની કક્ષાએ એના ગુણુંદોષ ગમે તે હોય, સંગીતમાં અતે નાટયક્ષેત્રે 
આ માષ્યમે સારી ”્નગ્તિ આપી છે, એટલું જ નહીં પણુ જે કેઈ કદી 
સામાન્ય સંન્નેગોમાં સંગીતની તરજ્ેની બાંધણી ત કરત અથવા નવાં નાટકે ન 
લખત તે લખતા તો થયા છે. 

પ્રતેક ભાષાવાર કેન્દ્ર ત્યાંના સંસ્કારમય જીવનનાં દર્શન તો કરાવે છે; એ 

પ્રમાણે એનો નકશે। ઘડાયો અને એતી રજૂઆત પણુ થાય છે. એમાં રાષ્ટ્રીય 
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મહત્ત્વના કાર્યકમો અને સમાચારવાચન દિલ્હીથી રીલે થાય એટલું જ બહારનું 
એમાં આવે છે, બાકી બધા કાર્યકમો સ્થાનિક મહત્ત્તતા જ હોય છે. 

2, વિવિધ ભારતીના ડકાયક્રમે! : 

ગંમત તો જઓ કે આકાશવાણીમાં 1950ના દાયકામાં ફિલ્મ સંગીત 
નાખૂદ કરવા માટે જે મૂળ નવે। કાર્યકમ ધડાયે! તેમાંથી [વિવિધ ભારતી શરૂ થતાં 
એમાં જ ફિલ્મી ગીતો શ્રોતાજનતોનો લોકપ્રિય વિષષ બતી રલો. ત્યારે આ 
પ્રકારના સંગીતતે ગામડિયું અતે હલકું ગણુવામાં આવ્યું અને એકાએક એ 
પ્રકારનું સંગીત બંધ કરવા તાબડતોબ હુકમો છોડવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે 
સિલે।ન રેડિયો ઉપરથી ઘણા શક્તશાળી શોટ વેવ મથકેથી એ પ્રકારના ફિલ્મી 
સંગ્રીતના કાર્યકમાોતી શરૂઆત થઈ. આ વળી વ્યાપારી કાર્યકમે! હતા. એમાં 
ન્નહેરાત અને ફિલ્મી ગીતો જ. અતે એ ભારતીય શ્રોતાજ્તોમાં એટલાં બધાં 

લોકપ્રિ બની ગયાં કે આકાશવાણીમાં શ્રો[.તામંડુળાનું સંશોધકતંત્ર જે કઈ 
હેતું એણે તરત તારવી આપ્યું કરે સ્થાતિક કેન્દ્રો સાંભળવામાં સ્થાનિક 
શ્રોતાજનોતી સંખ્યા ઘણા મોટા પ્રમાણુમાં ધટી ગઈ છે. 

આકારાવાણીના મૂળા દકતરમાં ગભરાટ તે એવે। કે તરત જ ઉતાવળે જે 
કંઈ ચર્ચા થઈ એમાં રેડિયો સિલેનનતે પડકારવા મતોરંજતતો તવો જ કાર્યક્રમ 
શરૂ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 2 ઓકટોબર 1957તે દિવસે દર્ સપ્તાહમાં 
રોજ પાંચ કલાક અને દર્ રવિવારે અતે રન્નના દિવસોમાં સાડા સાત કલાક 
એ કાર્યકમ મુકરર કરવામાં આવ્યો. જે ફિલ્મ સંગીતને તરછોડવામાં આવ્યું હતું 
એના 60 ટકા, અતે ખાકીનામાં ભક્તિસંગીત, હળવું સંગીત, નાના પ્રકારની 
નારિકાઓ, કાવ્યવાચને! રાખવામાં આવ્યાં હતાં. તરત મુંબઈ અતે મદ્રાંસમાં 
ખે ઘણાં શક્તિશાળી દ્રાન્સમિટરાને અલાયદાં રાપ્ખી એ ઉપર કાર્યકમો ગરૂ 
કરવામાં આવ્યા. 

એની તરત જ અસર થઈ, સિલોન સાંભળનારાઓની સંખ્યા ધટવા માંડી 
અને આકાશવાણીના શ્રોતા પાછા આ તરફ વળ્યા, પણુ આકાશવાણીને ધારી 
હતી એમટ્લી અસર તો ન થઈ. અહીં એક પાકે અનુભવ થયો એ એ કે 

આકારાવાણી ઉપરથી પ્રસારિત થતા શોટ વેવના કાર્યકમો રેડિયો શિલેોનના 
કાર્યકમ જેટલી સહેલાઈથી મળતા એટલી સહેલાઈથી તે ન મળ્યા, એટલે 
તારવણી એ કાઢવામાં આવી કે વિવિધ ભારતીના કાર્યક્રમો! જને મિડિયમ વેવ 
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ઉપર પ્રસારિત કરવામાં આવે તો! જ રૅડૅયે સિલોનના કાર્યકમોની લે!કપ્રિયતા 

ધટાડી શકાય. આખા દેશને મિડિયમ વેવ થકી આવરી લેવા માટે સારા પ્રમાણુમ।ં 

પૈસો જેઈ એ, અતે પરદેશી હ્ર'ડિયામણુ પણુ જેઈ એ. એટલે આપણું આગળ 
ન્નેયું તેમ આ ભૂલ - ઓછી શક્તનાં મિડિયમ વેવ મથકે! ઊભાં કરવામાં આવ્યાં 
તે ભૂલ - આમ નડી, એ થઇ કૂક્ત શહેરોના જ શ્રોતાજતોને લાભ મળ્યો. 

સાઠના દશકેની શરૃઆતમાં 17 નવાં દ્રાન્સમિટરો કામમાં લેવાયાં, અતે 

કાર્યકમો સાંભળવાની પ્રથા આકાશવાણીના લાભમાં ખદલાવા માંડી. 1904ના 

આંકડાઓ પ્રમાણે 80 ટકા દિલ્હી અને લખનૌમાં, 76 ટકા બેંગલોરમાં, 67 
ટકા અમદાવાદમાં, 46 ટકા મદ્રાસમાં, 41 ટકા કાલિકટમાં વિવિધ ભારતીના 
કાર્યકમો સાંભળનારાઓ પણુ. પુખ્ત ઉમરના 54 ટકા શ્રોતાએ હજ રૅ દિયે 

સિલે।નના કાર્યકમ સાંભળતા રલ્યા. 
આજે મુંબાઈ અને મદ્રાસનાં ખે શોટે વેવ ટ્રાન્સમિટર પર્ લગભગ રોજના 

ખાર કલાક વિવિધ ભારતી પ્રસારિતિ થાય છે, અતે એમાં 27 મંદશક્તિવાળાં 

મિડિયમ વેવને! મદદગાર મથકે। તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમ શહેરેમમાં, 
ઇક. 

શહેરોની આસપાસ મિડિયમ વેવ પર્ એ કાર્યકમ સંભળાય છે. પણુ જ્માં શોટ 

વેવ નથી પહોંચતો ત્યાં ધણા! વિશાળ પ્રદેશવાળા શ્રોતાએ એ સાંભળવા થ#ી 

વંચિત રણે છે. 
હા, પ્રસારણુ લોકપ્રિય તો છે જ, પરંતુ આકારાવાણીના ખુદ સંચાલકેમાં 

%ટલાક માને છે કે આવાં કેવળ ફિલ્મી રૅકર્ડનાં ગીતોના કાર્યકમો તે ગમે 
ત્યાં ગમે ત્યારે લોકપ્રિય થાય, આખો દિવસ વમાડે તોયે લેકને ગમે 

પણુ એતે અર્થ શે ? વાત સાચી છે. રેડિયો સિલેનના પડકારમાં તો પ્રાદોશેક 

કાર્યકમોને સુધારી પ્રસારિત કરી દેવા જ્નેધ્તિ હતા કે વિવિધ ભાર્તીતો 

કેટલોક વર્ગ પણુ એ સાંભળવા પ્રેરાત, એમ પણુ ધણાતે લાગ્યું છે. નવી તરેહના 

કાર્યકમો લોકપ્રિ થાય એ રીતે નિયોજવા જ હતા, તે! કેવળ ફિલ્મી ગીતો 
સિવાય પ્રાર્દોરોક કાર્યકમોમાંથી પણુ ઉપયોગી થાય એવા, અતે એના મૂળભૂત 
કાર્યક્રમોને આંચ ન આવે, એ રીતે હળવા મતોરંજક કાર્યકમોના પ્રસારણુ માટે 

લાંખા ગાળાની યે।જના વિચારી કાઢવાતી જરૂર હતી. હિન્દુસ્તાની અતે કર્ણાટકી 
હળવા સંગીતમાંથી, નાના નાના ટુચકાઓ અને વાર્તાકથાઓ, જદાં જદા 

જુનદ્રોમાંથી પ્રસારિત થતાં નાટકરોમાંથી પસંદ કરી એનું હિન્દી રૂપાંતર કરી એ 

પ્રકારના કાર્યકમો ભારતમાંથી સાર્ પ્રમાણુમાં પ્રસારિત કરી શકાત. હળવા સંગીતના 
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કે મનોરંજક કાર્યકમો પ્રાદેરિક કાર્યકમોમાંથી વિવિધ ભારતીને ઉપયોગમાં લાગે 
એવા ભાગ્યે જ મળી શકે, કારણુ આવા કાર્યકમો અતેક પ્રકારના થતા હોય 
છે. એમાં તત્ત્વસત્ત્ત ઉપરાંત એની રજુઆત પણુ જદી હોય છે; હતાં સમયના 
ગાળા પૂરવા એમાંથી ઉપાડી પેલામાં ઉપયોગ થતા રહે છે. મૂળા વાતે 
વિવધ ભારતીનું જ્યારે સોથી પહેલાં મંગલાચરણુ થયું ત્યારે જ એક સ્વતંત્ર 
ક્ેસાર્ણુ તરીકે એનું આયોજન કરવાનું હતું. એની પોતાની સમાચારપત્રિકા, 
પોતાનું હળવું સંગીત, રમતગમત, અન્ય પ્રેકાર્તી વિવેચના તથા આંખે દેખ્યા 
અહેવાલો, વાર્તાલાપો વગેરે વિચારવા જેઈતા હતા, અતે પ્રાદેશિક કાર્યક્રમોથી 
તે જદા જ પ્રકારતા હોવા જેઈતા હતા. આમ થાય તો જ જેઓને સ્થાનિક કે 
પ્રા્દાશકમાં ર્સ પડત તે સીધા [વિવિધ ભારતીના કાર્યકમો સાંભળવા પ્રત્યે દોરાત. 

માદહતી અને પ્રસારણુ માષ્યમતી સંશેધત સમિતિતી ભલામણુ મુજબ 
જર્ા ડમુમગુ વિચાર કરીતે વિવિધ ભાર્તીમાં જાહેરાતોનું પ્રસારણુ કરવાને 
ઠરાવ કર્યો, 1967ના નવેમ્બરમાં મુંબઈમાં એતી શરૂઆત થઈ. એ વ્યાપારી 
જાહેરાતના કાર્યકમોનું આયોજન ખીજ કેન્દ્રોમાં વિસ્તારવામાં આવ્યું. 

પછી વિવિધ ભારતીનાં 18 કેન્દ્રો ઉપરથી રોજના બાર કલાકના કાર્યકમોમાં 
દશ ટકાથી વધે નહીં એ રીતે આ [વિવિધ પ્રકારની જાહેરાતો અલગ અક્ઞગ 
સમયે પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. દર સાલ આમાં પાંચ કરોડ રૂપિયાની કમાણ્યી 
થાય છે. ખીન્નં દસ કેન્દ્રોમાં આ ન્નહેરાતો[તું પ્રમાણુ વધારવાથી કમાણી આઠ 
કરાડુની થશે એવે! અડસટ્ટો કરવામાં આવ્યે છે. 

જારેર્ પ્રન્નજનોામાંથી તેમ જ પત્રકારેમાંથી નિયુકત કરેલા સભ્યોની 
'આકારાવાણી જાહેરાત પ્રસારણુ સામિતિ' ઠરા જાહેરાત કરવાની રીત માટેનાં 
ધારાધોારણુ નક્કી કરી એની આચારસૉહતા રચવામાં આવી, આકારાવાણી 
અથવા ટી. વી. ઉપરથી ન્નહેર।તો પ્રસારણુ કરવાની પ્રથા માટે, એના ફાયદાઓ 
ગણાવવા માટે ઘણી દલીલે। તૈયાર હતી. પરંતુ એ બધી દલીલે(માં આકાશ- 
વાણુના માષ્યમ ઉપર્ સશોધન કરવા ખેઠેંલી સમિતિને મન એક જ દલીલ 
સાથી મહત્ત્વની લાગી, તે એ કે એ થકી જે વધારે કમાણી થરે તે ફાળામાંથી 
આકાશવાણીનાં કેન્દ્રોમાંતા સાધનવિકાસ માટે એ રકમને ઉપયે।]ગ થશે, અતે 
એ થકી કાર્યકમો પણુ સુધરતા રહેશે. પણુ અફસોસ કે નનહેરાતના કાર્યક્રમોમાં 
થતી કમાણી આકારાવાણીતે ફાળે નથી નોંધાતી. એ તો ભારત સરકારના 
એકત્રિત થતા ભંડોળમાં જમા યઈ ન્નય છે. સાત સાત વર્ષોથી આકારાવાણીની 
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એ રકમમાંથી પોતાના લાભ માટે એ ફ્ળોા વાપરવાની માગ હજ સુધી તો 

અભર્ાઈ ઉપર જ અકખંધ પડી રહી છે. 

3, રાષ્ટ્રીય કાયક્રમો : 

એને ઉપરનું નામ આપવા જેવી આ હજી કંઈ અલાયદી કાર્યકમેોતી 

નિશ્ચિત શ્રેણી નથી, પરંતુ મષ્યસ્થ કેન્દ્રમાંથી આ પ્રકારની શ્રેણીસેવામાંથી જદાં 

ઢાન્સમિટર ઉપરથી પ્રસારિત થતી, વિભાગીય કેન્દ્રો ઉપાડી લઈ શકે એવી 

યોજના ઘડાઈ શકે, એતી આ પ્રાર્થામિક ભૂમિકા છે. એનું કંઈક રેખાંકત, આછે- 

પાતળે। બંધાયેલો ગર્ષ આજે મોજદ છે. ખીજ વિશ્વયુદ્ધ વખતે મખ્યસ્થ કેન્દ્રમાંથી 

જે સમાચાર-પ્રવાહો પ્રસારિત થતા હતા, ત્યારથી એની શરૂઆત થઈ ગણી 

શકાય. એમાં દેશભરમાં ઉપયોગી થાય એવા અતે રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનમાં કામ લાગે 

એવા ઘણી ઘણી ન્નતના કાર્યકમો! ઉમેરાતા ગયા છે. આ કાર્યકમો અતેક શૉ 
વેવ મશ્રકો ઉપરથી પ્રસારિત કરવામાં આગ્યા છે. ગેટલે પ્રત્યેક પ્રાંતીય કેન્દ્ર 
પણુ એ કાર્યક્રમો ઝીલી પ્રસારિત કરી શકે. આ પ્રસારણો જને રાષ્ટ્રપતિ કે 
ઉપરાષ્ટ્રપતિના અથવા વડા પ્રધાનનાં દેશભરતે ઉપયોગી વક્તવ્યો હેય તે! તેનાં 
પ્રસારણો ફરજિયાત રહલાં છે. આ ઉપરાંત કેટલાંક હિન્ટી અતે અંગ્રેજી સમા- 

ચારપત્રકે! પણુ કૂરજિયાત રહલાં. ટૂંકમાં, મોટા ભાગના આવા દેશેપયેગી 
કાર્યકમો સૌ કેઈ મથકેથી પ્રસારિત કરાયા જ છે, અતે મુખ્ય મુખ્ય ભાષા- 
એના સમાચાર પણુ એ જ રીતે પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા છે. “સમાચાર”- 

“સમાચાર્ાવલી' --“અગત્યતી ખાખતો પર્ પ્રકારા' અને “ચાલુ ખતાવે!” જેવા 

કાર્યકમો માહિતી ખાતામાંથી તૈયાર્ થઈ પ્રસારિત થાય છે. આકાશવાણીના 

વડા દકતર્ તરક્થી રાષ્ટ્રીય કક્ષાનાં સંગીત, નાટકે, રૂપકો અતે વાર્તાલાપોનું 

આયોજન થાય છે, અતે તે કયાં તો કેન્દ્રમાં અથવા પ્રાંતીય કેન્દ્રમાં -- જેવી 

સગવડ-સૂચતા--તે પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ કાર્યકમો! પાછળ ખર્ચ 
વધારે, સમય બરબાદ વધારે, તોપયુ આકારવાણીતે નિયંત્રણુ અતે સામિતિબંધતે 
છે, એટલે આ કાર્યકરમોનાં પ્રસારણા મોટે ભાગે કેન્દ્રથી પ્રસારિત થતા સામાન્ય 
કાર્યકમો! જેવા જ રહ્યા છે. 

આ પ્રકારના રાષ્ટ્રીય કાર્યકમો દિલ્હીથી શોટે વેવ ઉપરથી એના સમાચાર 
દફતર અતે દેશખદ્ારના દકતરમાંથી પ્રસારિત થતા કાર્યકમો સાથે સંકળાયેલા છે, 

આ દ્રાન્સમિટરો દેશના જુદા જદા વિભાગોમાં એનાં પ્રસારણા! વિસ્તારે છે, અને 
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એ બરોબર સંભળાતાં રહે એની તકેદારી પણુ રાખે છે, હ્તાં ખરાબ હવામાન 
અતે અવકાશી ગ્રહમંડળનાં તત્ત્વોમાં ફેરફારને લઈ દેરામાં એનું પરિણામ જેઈ એ 
એટલું સારું નથી આવતું, અને કદીક તો પૂરું સાંભળવા પણુ મળતું નથી, 
આથી સંગીતના નજણુકારાોતે ઘણી ૧ાર ખીજ પણુ ચડે છે, કારષુ કે જે 
એકધારા વહેવા જોઈ એ એવા કાર્યકમમાં વારવાર હવામાનની લંધાટિમાં ખલેલ, 
પવનતે લઈ તરંગોમાં એકાએક ભરતી અને ઓટ, એવાં કારણોને લઈ સાંભળવાની 
મનન તદ્ન નછે થઈ ન્નય છે. આ બધાંનો એક જ ઉપાય છે. આકારાવાણીનાં 
બધાં સ્ટેશનો જેડે સીધાં યોગ્ય ટેલિફ્ેન નનેડાણુ હોવાં જરૂરી છે. એ સંબંધમાં 
આગળ આપણે ઇશારો તો કર્યોઃ જ છે. 

છ્તાં આ રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનના કાર્યકમો! શોટે વેવ ઉપર્ બરાબર સંભળાતા 
તો નથી જ, કાર્ણુ અસલથી એતી સ્થાપનામાં વૈજ્ઞાનિક ખામીઓ રહી છે. 
પણુ તે ઉપરાંત રાતના 6.15થી 8.45 કે 9.15થી 10.50ના બહુ નાના 

ગ. સમયના ગાળા ખીચોખીચ ભરવા પડે છે. કારણુ આ જ સમયે આ દ્રાન્સ- 
મિટરો સમાચાર આપવામાંથી નિજૃત્ત હોય છે. હા, બે સમયતેો આ ગાળે 
શ્રોતાજ્નોને અનુકૂળ એવે। સારામાં સારો સમય છે. છતાં પ્રાદેશિક કેન્દ્રો એ જ 
સમયમાં પોતાના ઉત્તમોત્તમ કાર્યકમો રજ નથી કરી શકતાં, અથવા જાહેર કર્યા 
હેય તો દિલ્હીમાં કંઈક બનતાં, ત્યાંથી ગમે ત્યારે હુકમ આવતાં તેને રદબાતલ 
કરવા પડે છે. 

આકાશવાણીની સમસ્યાઓ : 

આ છે આકારાવાણીના કાયકમોનો નકશો -- એ એક દણિએ આપોઆપ 
દોરાઈ ગયો છે, તો બીજી દૃણિએ સાધનસામમ્રીના અભાવે અકસ્માત જ એનું 
એનું સ્તરૂપ ધડાઈ ગયું છે. એવા સરિયામ આકારવાણીના કાર્યકમો જેને મારે 
નિયોનજ્નયા છે તે શ્રોતાજનોનું મંડળ તો નાનું છે, ૭્તાં એમતે આકર્ષા કેમ 
શકતા નથી? આપણે ત્માં શિક્ષણુનાં સ્તર ભાતભાતનાં, સંસ્કારનાં સ્તર વિવિધ, 
બોલાતી ભાષાના પ્રકારો અનેક, એવા દેરામાં કેટલાક પીઢ ટીકાકારોનું કહેવું 
એમ છે કે કોઈ પણુ પ્રકારના રૅડિયોના કે ટી. વી.ના કાયેકમો સદાકાળ 
સૌને ખુશા કદી નહોં કરી રકે. જ્યાં ન્યાં આપણે ત્યાં છે તેના કરતાં વધારે 
નિકટના વિચાર-વતેનવાળાં શ્રોતામંડળા છે તે દેશોમાં શ્રોતામંડળામાંથી જેમને 
જે રુચે તે જ કાર્યકમો સાંભળે છે, અણુગમતા જતા જ કરે છે. એટલે એકધારું 
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વિવેચન આપણે ત્યાં ન મળે તોયે ધથુ। કાર્યકમો રજ્ કરવામાં ધણી ઘણી 
આડખીલ્ષીઓઆ આવી ઊભી રહે છે. અતે તેમાં આકારાવાણીને પોતાના સરકારી 
તંત્ર સામે ઝઝૂમવું પડે છે. 

સાર્ કાર્યકમો રજ કરવા માટે શું જેઈ એ? એક તો યોગ્ય વ્યવસ્થિત 
વૈજ્ઞાનેક સાધને, ઉત્તમોત્તમ ક્લાકારાતે હાથ કરવા પૂરતા પૈસા, અતે શ્રોતા- 
મંડળના ગમવા-ન ગમવા ઉપર્ પાકુ સંશોધન કરનાર સંશોધકે. એથી કયા ચાલુ 
રાખવા અતે ન ગમતા કયા બંધ કરવા તેતી સૂઝ પડે. કાર્યકમો રજ કરનારાઓ 
લાંબી પહોંચ, સમજ અતે આકવેક કાર્યકમો આપી શકે એવા કલ્પનાશીલ, 
ઉત્સાહી, તાલીમ પામેલા, આ માષ્યમ શું છે એતી સૂઝવાળ॥, કામ કરનારા, હોવા 
ન્નેઈ એ. આ યાદી પ્રમાણે સાધનસામમ્રી ન હોય તો થાય એના કરતાં વધારે 
કામ માથે ન લેવું. કાર્યકમો ઓછા, પણુ સંગીન કરવા, એ જ એને જવાબ 

હોઈ શકે. જે કાર્યકમ પ્રસ્તુત કરનાર નિષ્માત ન્નણુકારાની સલાહ પ્રમાણે ન 
ચાલવામાં આવે અને રાજકારણુનાં દબાણો અને બીન્નં દબાણા થકી કાર્યકમો 
વિસ્તારતા જ જવાના હોઈ એ તો, એ કાર્યકમો ધીરે ધીરે બગડતા જ રહેશે, 
ખે આજે છે તેવા થઈ જશે. 

આકાશવાણીતનાં કેટલાંક મોટાં કેન્દ્રોમાં મોટા પ્રમાણુમાં સારા સ્ટુડિયે। 
છે, એમાં સાધનસામમ્રી પણુ છે. એ થકી ન્નતત્નતના કાર્યકમો રજૂ પણુ થઈ 
શકે, પણુ ધણાં કેન્દ્રોમાં રારૂઆતમાં ઉતાવળે ભાડાના મકાનમાં બાંધેલા સ્ટુડિયો 
છે, અતે એમાં તે જમાનમાં જે ન્નતની સાધનસામત્રી મળી તે જ આને મોજૂદ 
છે. દિલ્હી કેન્દ્રના સ્ટુડિયો પણુ ત્રીસ વષ જૂના તો થઈ ગયા છે. હ, એમાં 
સાધતો વારંવાર બદલ્યા કરવામાં આવ્યાં છે, હતાં એક સ્ટુડિયોમાંથી બીન્ન 
સ્ટાડૅયોમાં કશે અવાજ જવે ન નનેડ એ તોપણુ જે સાંભળવાનું હોય તે કરતાં 
ખીન્ન વિવિધ ષ્વનિતરંગા ચીડ ચડે એ રીતે અંદરથી ફૂટી તીકળે છે, અતે કાર્યક્રમ 
સાંભળવામાં વારંવાર ખલેલ થયા કરે છે. વળી દિલ્હી કેન્દ્રમાં, તેમ જ ખીન્નં 

કેટલાંક અગત્યનાં કેન્દ્રોમાં પૂરતી સંખ્યાર્મા સ્ટુડિયો જ નથી. ત્યાં બરાબર 
રિહર્સલ કરવાં ફાવતાં નથી. સાર કાર્યક્મોમાં અંદર બીજું કંઈ સંગીત કે સુધારો 
ઉમેરવા હોમ કે ઉપરથી જ્ેડવે। હોય તો તે માટે પૂરતી જનેગવાઈ નથી. 

રેપ રૅકર્ડર, એક વાર રેકડૅ કરેલું ફરી વગાડવાની ફુદરડી, લાઉડ સ્પીકરેો 
અને માઇકોફેોન અને એવાં સાધનો અમુક વાર્ વાપર્યા પછી નકામાં બતી ન્નમ 
જૂ 

છે. આજે જ ટેલિકોમ્યુનિકેરાન - દૂરસદેરા મોકલવાના વ્યવહારમાં જે કાન્તિનેો 
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જમાનો આવી રહ્યો છે, એમાં આ ખર્ચાળ અતે ભભકાદાર્ દેખાતાં સાધતો 
ટુંક મુદતમાં જ જુનવાણી થઈ નય છે. એ બહુ સાવચેતીથી વાપરવાનાં હેય 
છે અતે એને પૂરતો લાંખા કાળને આરામ પણુ આપવે ધટે છે, પણુ આકાશ- 
વાણીનાં કેન્દ્રોમાં આવાં સાધનોની હમેશાં તંગી જ હોય છે, અને એ સાધને। ઉપર 
વપરાશને એટલે! બધે! મારો રહે છે કે આખરે એની શક્તિએ ઘસાવા મંડે છે. 

કેન્દ્રી બહાર જઈ ઉપયેગમાં લેવાનાં હાથ-ઊંચકનાં મંત્રો - સાધને! પણ 
આકાશવાણી પાસે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં છે કે એ થકી ખહારનાં પ્વાંત, 

વાતચીત, ચર્ચા એમાં યોગ્ય રીતે ઉતારી શકાતાં જ નથી, એતી ટાંચતે લઈ 
સારા પ્રેમ્રામો! રેકર્ડ કરવાના જતા કરવા પડે છે, અથવા જે થાય છે તેમાં 
કશે ભલીવાર હોતે નથી. 

આ નાણાંનો સવાલ છે તે ખરું, પણુ એમાં કેતે વધારે પસંદગી આપવી 

એ પણુ વિચારવાની ખાબત છે. કયું વધારે ઉપયેગનું? એક નવું ટેપ રૅકડર, 
કે દર્ સાલ યોજતો સાહિત્યસમારોહુ ? આ ખેતે। ખર્ચ લગભગ સગખા જ 
આવે છે. 

એ જ પ્રમાણે આકાશવાણી જે જી આપે છે તે પણુ અત્રતાનો સવાલ 
છે. આકાશવાણી માટે જે નાની રકમો! ફાળવવામાં આવે છે એ કરતાં વધારે 
જરૂર્તી અતે ઉપયોગી યે!જના પાઠળ સારી એવી રકમે! આપવામાં આવે છે, 

એ હરીફાઈ નતો સવાલ છે, પરંતુ જ્યાં મૂળા મૂડી જ નાની હોય ત્યાં આજે જે રીતે 

રકમો નાઉકતી વેડફાય છે તેમાં સમજદારીથી કરકસર થઈ શકે. આકારશવાણીનાં 

અંદાજપત્રેો અતે રકમોની ફાળવણીની હુવે પછીનાં પ્રકરણુમાં ચર્ચા કરીથું, 

પણુ કોઈ પણુ આકાશવાણીના કાર્યકમોની ચર્ચા જે કલાકારોતે જે આપવામાં 
આવે છે એ બાખતમાં ફેરફારો નહીં જ થવાના હોય તો એ ચર્ચાતો કશે 

અર્થ જ રહેતો નથી. 

હા, સંગીત વિભાગના કલાકારોની છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષમાં કયારૅક કી 
વધારવામાં આવી છે, પણુ વાર્તાલાપ વિભાગમાં તો અસલ જે લાયોનલ 

ફ્લ્ડિતે રૂ. 25 મુકરર કરૅલા તે જ આજે ચાલુ છે. રાષ્ટ્રીય સંગઠનના વાર્તાલાપ 

માટે, અતે થોડા બીન્ન માટે વળી કેન્દ્રના નિયામકની રજાથી ર્. 100ની 

ફ્રી આપવામાં આવે છે. પણુ કેટલાક ખીનનતે રૂ. 75 કે રૂ. 35 ક રૂ. 40 

એેમના મોભા-દરજન્ન પ્રમાણે મળે છે. જેમને મોભો કે દરજ્જે કશું જ નથી, 

તેખએાને જે ત્રીસ વર્ષ પહેલાં મળતી તે જ આજે ર્. 25તી ફ્રી મળતી રહે છે. 
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નાટક અતે રૂપક્રેની બાબતમાં કયાંક જરા સુધારા છે, પણુ આકારાવાણી 

જે કી આપે છે એ રકમમાં ઉત્તમ કુતિ સાંપડવી મુશ્કેલ છે. વાર્તાલાપ માટે 

રૂ. 75 કરે રૂ. 100તી ફી આપે છે, તે પણુ પત્રકારો પોતાનાં છાપાં માટે 

એ જ લંબાઈના લેખ મારે આપે છે તેના કરતાં ઓછા છે. વળી એક અગત્યનો 

મુદ્દો તો સરકારના "યાનમાં જ નથી. જે મામૂલી શ્રીઓ અપાય છે એ જતાં 
કોઈ પણુ સંગીતકાર કે નાટ્કકાગ કે વાર્તાલ! પ લખનાર એતી ઉપર પોતાનો 

આછેોપાતળા પણ્ જીવનનિર્વાહ ન કરી શકે. એટલે એ પોતાના રોજના સારા 
ધંધારોજ્ગાર્ની સાથે જે કંઈ થોડા સમયમાં આકાશવાણીનું કામ આઢટોપે એ 
માટે એને &પકેો આપવો એ ઠીક નથી. 

વાત આટલેથી અટકતી નથી. આકાશગવાણીની તીતિ એવી છે કે કેઈ 
એમેક વ્યક્તિ વારંવાર કાર્યક્રમ પ્રસ્તુત કર્યા કરે અથવા “વાર્તાલાપ આપ્યા ડરે 

તો ગ્ખેતે એની ઉપગ આકાશવાળીની કુપા વરસી ગઈ એવે! આરોપ આવે. એને 

માઇકોકેોન આગળ આવતાં અટકાવવાનાં પગલાં લેવાય. આથી એતી કમાણી 

ઉપર તો૫ કાપ મૃકાય છે જ, પરંતુ આકાશવાણીના કૈન્દ્રરી બહાર એક લાયક 

વ્યક્તિ પોતાના ક્ષેત્રમાં નિષ્યાત થતી અટકે છે. ખીજ દેશોમાં આવાં પ્રસારણ 

કર્નારાએની ટુકડી તૈય।ર કરવામાં આવે છે, એમને ખિરદાવવામાં આવે છે. 
એથી જુદી જદી કક્ષાનાં જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં આ કસબ ન્નણુનારા વધતા રહે 
છે. પછી તે રમતગમતનું મેદાત હોય, બનતીનું બયાન આપનાર હોય, ખબીન્ન 

કાર્યક્રમે! હોય, ચાલુ બનાવે ઉપર વિવેચનાનું ક્ષેત્ર હોય, વિજ્ઞાનનો વિવય હોય, 
% નાગરિક જતવનના સવાલે! હોય, પુસ્તક-પરિચય કકે કેલ્મતી વિવેચના કરવાની 

હોય, દરેક ક્ષેત્રમાં એક કરતાં વધારે નિષ્ણાતો મળે. વ્યક્તિ અનુભવે જ ધડાય 
છે, અતે આકાશવાણી પર એ સત્ય સાબિત થઈ ચૃકયું છે. આવી તકો! એહી 
આપવામાં આવે તો આકાશવાણીતા કસબના [વિકાસમાં આકાશવાણી પોતાની 
આબર્ નનળવી રાખવા સાગે છે એ બહાના નીચે આ એક નક્કર વિરોધી 
તત્ત્વ છે. 

1958તી આખી ફાળવણીની રકમમાંથી આકાશવાણીએ 351 ટકા કાર્યકમો 
ઉપર્ ખર્ચો હતી. 1968માં એ ટકાવારી ઘટીને 17 ટકા પર ઊતરી અને 

સોટા ભાગની રકમ પગારમાં અતે નોકરિયાત કલાકારો માટે ખર્ચે છે. 1968- 

1969ના આકાશવાણીના ખર્ચના નીચે પ્રમાણેનાં કોર્ઠકો નશો તો જણાશે 

ખેન્સ.-૩ 



24 પ્રસારણુ અને સમાજ 

કે તે તોકરિયાત કલાકારો પાછળ વધારે ખચેં છે તો બહારના કલાકારો પર્ 
એના કરતાં પણુ ધણા એછા ખર્ચે છે. 

કુલ ખચે લાખમાં ને।ફરિયાત કલાકારો બહારના કલાકારે 
પાછળ પાછળ 

કુલકત્તા 9.5 6.3 9. 
મદ્રાસ 8.0 6.5 1.5 
દિલ્હી 15.8 11.9 9.9 

વિજયવાડા જ 0.5 0-2 
શ્રીનગર 4.4 4.2 0-2 

જ્યારે આપણે નાણા-પત્રક ઉપર ચર્ચા કરીશું યારે ન્નેઈસિું કે વધારે 
અને વધારે નાણું દકતરમ! કામ કરનારા અધિકારીઓ પાછળ જ ખર્ચાતું આવ્યું 
છે. કલાકારો પ!૭ળ જે ખચ થાય છે તેમાંથી પણુ એમને વધારે ફી આપવાની 
જેગવાઈઈ કરી શકાય. હા, કેટલાક કાર્યકમો બંધ કરવા પડે. થે$! કલક કાયક! 
આવે તો બધાને કલાકાર માટે, દકતરના લોકે; માટે, સાધનસામગ્રી મારે, 
વધારે નાણું ફાળવી શકાય અતે કાર્યક્રમે! સુધરે. નકામાં કાયકરોથી શ્રોતાજતે! 
કંટાળે છે તે કંટાળે નહીં અતે સાર પ્રસારણુ કાયેકમોથી રાજી પણુ થાય. 
મૂળ વાતે સ્વાર્થ. નબળા કલાકારોતે, પાતાના ગુરુઓતે અતે જેમતી મિકારસથી 
તેઓ આકાશવાણીમાં દાખલ થયા હોય અતે જેએતે ખુશ નત કરાય તો. એમની 
નોકરી ન્નેખમાય એવાએ!તે પે1વવા માટે કાર્યક્રમોના ક્લાક ઓછા કરવમાં 
નથી આવતા. 

ખુદ આકાશવાણીના અધિકારીઓ એવે! મત ધર્ાવે છે કે કેટલાક કાર્યકમો 
તદ્દન નમાલા, અયેગ્ય છે અતે આકારવાગી જેવી સંસ્થાને શોભે પણુ તહીં. 
આ કાર્યકમે। શ્રોતાજતે। સાંભળતા પણુ નથી. એવું જેવું તેવું પણુ, જે સરે।ધન- 
ખાતું છે તેની ચકાસણી-તારવણીમાંથી ન્નણુવા મળે છે. આ પ્રકારમાં જ પછેંલાં 

તો જે કાય કમો સરકારી ખાતાંઓ તરફ્થી આકારાવાણી ઉપર માથે મારવામાં 
આવે છે તે, દાખલા તરીકે તાડના ગોળની જયંતી. ત્યાંતી ન્નહેર્ જનતા સાથે 
સંપર્કે-સંબંધ જ્નળવનારા અધિકારીએ આ વિષય ઉપર્ વાર્તાલાપતે। કાર્યકમ તો 
રાખવો જ જેઈ એ, એમ જદ કરે, એટલું જ નહીં પણુ ઉપરથી પ્રધાને પણુ એ 
ઉપર્ વાર્તાલાપ આપવે$ એવે। પણુ આમ્રહ કર્યા કરે, અતે જે આકાશવાણી 
એ પ્રસંગ ઉપર રૂપક રજ્ કરવાનું સૂચન કરે તો તરત તે ખુશીથી કખૂલ રાખે 
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પણુ પેલા પહેલા ખે વાર્તાલાપો તે રાખવાના જ, એ ઉપરાંત રૂપક પણુ ભલે 
થઈ ન્નય ગમ કહે ! 

ખીજ પ્રકાર “યુટિલિટી' કાર્યકમો. આમાં મન ફાવે તેવા કાર્યકમો 
આકાશવાણી ઉપરથી પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા જ કરે છે. એ ઉપયોગના 
ખરા, પણુ એ સાધતોના અભાવે એવા નમાલા થાય છે ક્રે ન થાય તો સારું 
એમ લાગે. એવી આખી યાદીમાંથી ખપન્નેગા જે અત્યંત અગત્યના હોય તેની 
પસંદગી કગ્વી જરૂરતી છે. આમ વિચારી સરકાર પોતાના ખેતીવાડી ખાતાની 
સુધારણા અર્થે પહેલું પ્યાન આપે, અને શાળાકીય તેમ જ વિદ્યાપીડને લગતા 
કાર્યકમો હાલ તગ્ત મોકૂફ રાખે અથવા સોથી વધારે અગત્યતા કુડંબનિયોજનને 
આપે. અને કેટલાક લઘુમતીવાળાઓને ખુશ કરનાર કાર્યક્રમ થોડી વાગ મોકૂફ 
રાખે. આવા નિણુંય લેવા ખરેખર અઘરા તો છે જ, પણુ ઉપાડાય નહીં 
એટલે! બોજ ઉપાડવાથી કેઈ કામ અસગ્કાગ્ક રીતે પાર પડતું નથી. 

પછી સાર્હત્યસંમેલતો અતે કવિસંમેલતોના કાયમ કેઈ સાંભળતું નથી, 
અતે એમાં સંખ્યાબંધ કવિએ અને લેખક્રેને બોલાવવાનાં ગાટીભાડાં આપવામાં 
જ મોરે! ખર્ચો થઈ જય છે. શ્રોતામંડળને જે કાર્યકમો તથી જ ગમતા તે બંધ 
કરવા થ#ી એમતે રચે તે કાયકમો! ગોડવવા માટે થે!દ તાણું પણુ ફાજલ પડશે. 

હવે શ્રોતાજતોતે સું ગમે છે અતે શું નથી ગમતું એનું વ્યવસ્થિત દમૂતર 
આકાશવાણી પાસે નથી. લેકે શું સાંભળે છે તે ન્નણુવા માટે આકાશવાણીના 
દફતરમાં કેટલાં સાધતા છે? એની શી વ્યવસ્થા છે ? આકાશવાણી ઉપરથી 
કાયકમો પ્રસારિત કરવાતે। મૂળ હેતુ તો લોકે એ સાંભળતા રહે એ છે, એટલું 
જ નહં, પ્રસારણુ કરનારાઓ પોતે પણુ એ સાંભળે છે કે તહોં તે જણુવું 
જરૂગ્નું છે. આ દિશામાં પાકું સંશોધન ન હોય તો સાંભળનારાએ ની સંખ્યા ઘટી 
ન્તય છે. કોઈ હોદ્દદાર્તી ધૂન પ્રમાણે કાર્યકમો થતા ગ્હે, અથવ લાગવગવાળા 
વ્યક્તિયોના આગ્રહને વશ કાર્યકમો ઘડાતા રહે એવું બન્યા જ કરે છે. 

જે કાર્યક્રમો પ્રસારિત થાય છે તેની બહાર અસર શું થાય છે એની પાકી 
પહદ્દતિએ ભાળ કાઢવામાં ન આવે તો આકાશવાણીના મોટા હોદ્દેદારો એ હછીકતોથી 
વંચિત જ રહેવાના. અતે એના મૂલ્યાંકનતથી પણુ અન્નણ રહેવાના. ન્નહેર્ જનતાના 
શેખ, વલણ! જાણ્યા વિના આ અધિકારીએ કાર્યકમો રજ કરવાની નીતિરીતિમાં 
ફેરફાર શી રીતે કરી શકે? કેટલાંક આકાશવાણીનાં કેન્દ્રો એવો ભ્રમ સેવતાં કે 
દિવસતા જેટલા વધારે કલાક કાર્યકમો અપાય એટલા પ્રમાણુમાં સારું કામ 
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કર્યું' કહેવાય, અતે બિલકુલ કાર્યકમો નહીં આપવા એના કરતાં ખરાબ આપવામાં 
કંઈ જ અજગતું ન ગણાય, પ્રસારણુ કરનારાઓ પણુ જે ભ્રમ સેવતા હોય 
તો એમાંનાં શ્રોતામંડુળાના પ્રત્યાધાતો ન્નણ્યા વિના એમતો ભ્રમ કેટલે! પોકળ 
છે એતી એમતે ન્નણુ કયાંથી થાય ? 

આખરતના પૃથક્કર્ણુમાં એટલું ન્નણુવા મળે છે કે નાતા કર્મચારીએ'!તી 

આવડતના ધોરરણુ ઉપર ખધા કાર્યક્રમોના આયોજનો, એતી રજૂઆત અતે શી 
રીતે પ્રસારિત થાય છે એતે આધાર રહે છે. એમને નાના પમાર, અપૂરતી 

સગવડો, એમના હતોત્સાહતે લઈ તે કાર્યકમોતી આખી તાસીર બગડતી રહે છે. 
જે ખાતું કાર્યકરોની ખુદ્ધિમત્તાતે માન નહીં આપે, એમના જે નવી રીતે ન] 
ધવોર્ણુસર પોતાના કા્યકમે! રજુ કરવા માંગે છે એવા તવા વિચારોને અમલમાં 
મૂકવાની દરખાસ્તોને ત સાંભળે એવા ખાતામાં સારા કાંમ કરનાર'ઓતે કામ 
કરતાં ફાવતું નથી, અથવા કામ કરતા નથી. આકાશવાણીના કાર્યકર્તાઓ ઉપર્ પણુ 
ખબંધતો અને અમુક વસ્તુઓ કરવાતા ફરજિયાત હુકમો પાળવાના હોય છે. યોગ્ય 
માગદશનતી નેતાગીરી, નિખ્યાતોની ન્નણુકારી તથા અનુભવો મદદમાં લેવાનાં 
નહીં, એથી કાયકમોનું ધોરણુ નિઃશંક તીચું ઊતરતું જ રહે. કેો!ઈઈ પણુ વિભાગ 
લે, કાર્યક્રમની રજૂઆત નહેર કરે છે તે એનાઉન્સર કે સમાચારપત્રક વાંચે 
તે પાઠક, કે તાઢક પ્રસ્તુત કરનાર કે સંગીતના કાર્યક્રમોની રૂપરેખા ઘડનાર 
અને આખું આયોજન સંભાળનાર, બધા જ વિભાગોમાં દિનપ્રતિદિન ક!યકમે 
બગાડતા રદલ્યા છે. સુધારા નોંધાતા તથી, એ હવે તો કબૂલ કરવા જેવી ધટના 
થઈ ગઈ છે. આમ થવાનાં કારણો હવે પછીનાં પ્રકરણુમાં આપણે ન્નેપ્સું. 

વાર્તાલાપ અને ચર્ચાચોાતરે્ : 

મે જે સવાલ ઊભા કર્યા છે તે બધી જ ન્નતના કાયેકમે।ને ઓછાવત્તા 

પ્રમાણુમાં લાગુ પડે છે. આપણે એક પ્રકાર લઈ એતે! દાખલે। તોંધીએ, તો 
એ કેમ બતે છે તે સપણ થશે, વાર્તાલાપ અને ચર્ચા, સગાચારપત્રક બાદ આ 
પ્રકાર્ સાથી વધારે શ્રોતાઓ તથા વિવેચકેને દાંતે ચવામેલે! વિષય છે. નાટક 
[સિવાય આકારાવાણીસંહિતામાં સ્પોકન વડે' એટલે કે “બોલાયેલા શખ્દ' એ 
પ્રકારમાં સંગીતના કાર્યકમો! સિવાય બધા જ ઉપપ્રકારો આવી નય છે. સમાચાર 
સૌથી અગત્યતે વિષય, એ ઉવે પછીના પ્રકરણુમાં ચચીચું, અતે એ જ પ્રમાણે 
ન્નહેરાત તથા માહિતી આપનારા કાર્યકમો શાળાકીય અથવા ખેતીવાડીને લગતા 
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એવા અમુક જ પ્રકારતા જથને કામ લાગે એવા કે જે વાર્તાલાપોમાંથી માહિતી 

% જ્ઞાન મળે તેવા કેઈ પણુ શ્રોતાને કામ લાગે એવા કાર્યકમો ઉપર્ પછીથી 

ચર્ચા કરીશું. 
રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં વાર્તાલાપા યોન્નય છે, તે પ્રમાણે પ્રાદોશક કેન્દ્રોમાં 

તેમ જ વિવિધ ભારતીમાં પણુ નિયોન્નય છે. વિષય, એના ઘાટમાં અને એના 
પ્રસારણુના પ્રત્યેક વિભાગમાં કયાંક ફરક જેવા મળે, પણુ એનું આયોજન તો 
એેક જ બીખામાં યોન્નય છે. 

પ 

સૌથી પહેલો સવાલ તે! એ છે કૈ આ કાર્યકમો કાણુ સાંભળનાર છે 
અને આયે।0જન તથા રજઆત કેવી રીતે કરવાનાં છે. આ પ્રકર્ણુમાં એના 

વિષય અનુસાર એ ધણુ જ ખબુંદ્ધિચાળીઓ માટે પણુ ભારેખમ કે સાહિત્યિક 
ખતે છે, અથવા રસ્તે ચાલનારા સામાન્ય માણુસ માટે હળવા કે હાસ્યજનક 

પણુ બને છે. આમાંનાં કેટલાંક પ્રસારણુ કયા કાલ્પાનિક શ્રોતાઓએ માટે થાય છે 
જ કહેવું મુશ્કેલ છે. આ સવાલ સાથે એના આયોજનને] વિધ સંકળાયેલે 
દરેક કેન્દ્ર પોતાના 'સ્પોકત વડે'તો નકશો ત્રણુ મંહિના અગાઉ નક્કી કરે 

છે. આ બધા વાર્તાલાપનાં ચાકટાં આકાશવાણીના સૌથી વડા દકતરમાં મોકલ- 
વામાં આવે છે. એક જમાનામાં તો વડા દફતર્ના આંધકારી આ બધા ચકાસી 
જાય, જશ્મે કે એમાં બધું સપ્રમાણુ છે કે કેમ અથવા એમાં કોઈ વ્યક્તિને 
વારંવાર તો વાર્તાલાપ મળતા નથી ને, અતે હોય એને કાટી નાખે, પણુ જતે 

દિવસે કેન્દ્રો વષ્યાં, કાયકમેોનતા આ ખરડા-યૃસદ્દા વખ્યા, એટલે હવે તો વડા 
દકતરમાં આ થે।કડા જમા થાય એ ખરું અતે અધિકારી એને ઉપલક રીતે 
જવાય ગ્મેટલા ન્નેઈ ન્નય અતે વાત પતે. 

આ વાર્તાલાપો તીર્સ અને કશા સંબંધ ।વનાના હોય છે, તે ફરિયાદમાં 
તથ્ય છે, કારણુ આટલું અગાઉથી એતું આયે।જન થઈ નનય છે તે છે. આ 

વાર્તાલાપો!માં મોટે ભાગે સાહિત્યતી કે ક્લિસૂકીનતી કે એવા વિષયોની જ ચર્ચા 

હોઈ શકે. આટલાં વહેલાં એનાં માળખાં ધડાય, એટ્લે કોઈ તાજા સમાચારમાં 
કાઈ વ્યક્તિ ઝળકે કે કોઈ નવી ઘટતા બતે, તો એ વિશે તો વાર્તાલાપ થઈ 
જ ન શકે. વળી અમુક વ્યાક્ત જણુકાર છે કે નિષ્ણાત છે કે રંગીત છે, 
એતે વાર્તાલાપ સોંપવાતે ખદલે પહેલાં વિષયે1 નક્કી કરવામાં આવે, પછી 
એનાં પાસાં - પડખાં ઉપર્ ત્રણુ-ચાર વાર્તાલાપો વિભાજ્નય, અતે પછી એ 
વાર્તાલાપો કરનાર ગમે તે મુર્તિયાતે શેધવામાં આવે. આમ કરવા જતાં 

૯/7 &/ 
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ઓએઓષામાં ઓછો અસંતોષ આપી શકે એવી જ વ્યાક્તઓ આમાં ગોઠવાતી 
સાંભળવામાં આવી છે. 

ભારતતા આકાશવાણી ઉપરાંત એવાં જ ખીજ કેન્દ્રોના એવે! અનુભવ છે 
કે જે વાર્તાલાપ આકવેક રીતે કરવામાં આવે તો શ્રોતાએ એ સાંભળે જ છે. 
ભલે ને એમાં માવોમસાલો! બહુ નહીં હોય, એ ઉપરછલ્લી રીતે લખાયે! હોય, 
તોપણુ એની રજ કરવાતી ઢબ સારી હોય તો એ સંભળાય; પણુ નને એ 
ખર્ાખ રીતે વંચાય તો એથી જેટલે! શ્રોતા [ચિડાય છે એ કરતાં પહેલે! પ્રકાર્ 
સાંભળવામાં ઓછે કટાળશે. આ સત્ય તરફ આકારાવાણીએ વાર્તાલાપ આપ- 
નાર્તી પસંદગીમાં સદા આંખ આડા કાન જ રાખ્યા છે એ ઉ%ીકત છે. 

વાર્તાલાપનાં તૈયાર કરેલાં ક્રેટકોમાં કેટલાક વાર્તાલાપા તો કેઈ ર્2૮- 
જીય વ્યક્તિઓને પોતાની સરકારનું વાલીપૃણં પ્રગટ કરનારાને મો કે! આપવા 
માટે રાખવામાં આવેલા હોય છે. બીં.બા.સી.માં વાર્તાલાપતી રજઆત 

કરવાના અનુભવે! આલેખતાં લાયનોલ ફ્રિલ્ડત પોતાની “ધ તેચરલ ખેન્ટ' નામતી 
આત્મકથામાં લખે છે : 

““તન્નતના સંધ આવે, એમાંય રાજકારણુતી વ્યાક્તઓ સોથી ખરાબ. 
એ લોકો બધા જ ન્નહેર્ જવનમાં કેમ ખોલવું તે શાસ્ત્ર અમારા કરતાં પાતે 
વધારે ન્નણે છે એવું માને, એ તો ખરું, પણુ નને અમે એમનાં લખાયુ અને 
ખોણલવ!તી ઢબ૭બ સુધારવા જઈ એ તો તે પોતીકા રાજકીય પક્ષ ઉપર અમે 
હલ્લો કરીએ છીએ, રીકા કરીએ છીએ એવું પણુ માનવા સાંડે.* 
આકાશવાણીને અનુભવ ઉપરતી ટીકા કરતાં જદા નથી. હા, એટલું 

ખરું કે શરૂઆતના સમયમાં આકાશવાણીના કમચારીઓ અગ્રગણ્ય અતે અગત્યની 
વ્યક્તિઓ પાસે પણુ અમુક દરજ્જે એમની લખત કૃતિઓ આકાશવાણીને 
અનુરૂપ ભાવામાં લખરા સમન્વી રાકતા હતા. જેટલો ભાગ ત્યારે, સભકાદાર્ 
અતે ન સમન્નય એવે હોય તેને સાદી અતે સરળ શૈલીમાં ફરી લખવામાં સફળ 
થતા હતા, રિહસૈલ કરાવતી વખતે પણુ ધણા ઉચ્ચારના, વાચનમાં લયના, 
આરૉહઅનરોહના, સામો શ્રોતા સમજ રાકે એ પ્રકારના ફેરફારો કબૂલ કરાવી 
શકતા હતા. પણુ 1950 પછી, એમાં વાર્તાલાપ આપતાર્ પોતાની ગમે તે «બ 
હોય એમાં ભલે ખોલે, પ્રસારણુના માષ્યમને ભલે એ ન જણે, અતે લાંબાં લાંબાં 
સંયુક્ત વાકયો આવે તે ભલેતે સાંભળનારા સૌને અટપટાં લાગે, તોપણુ એની 
રૈૌલી સુધારાને પ્રયત્ન સરખો કરવાતેો નહોં, એવી તીતિ દાખલ થાઈ. આ નવી 
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નીતિનો અમલ થતાં વાર્તાલાપ આપનાર છાપાંમાં કે ચોપાનિયાંમાં જેમ લેખ 

લખીએ છીએ એમ એ લેખ લખી માછક્રેફેન સામે વાંચી નાખવું એ જ એનું 

કામ છે, બીજે કઈ નહીં, એવું માતતા થઈ ગયા. ગમે તે લખાણુ હેય તે સામા 

માણસોને સંબોધી વાતચીતની શૈલીમાં કહેવા માટે એતે કરીથી તે પ્રમાણે લખવાની 

જરૂર રહે છે, સભાઓમાં ભાષણે। કરવાતી શૈલી અહોં નહો ચાલે. એક 

જમાનામાં દરેક વાર્તાલઃપનું સ્ટડિયોમાં રિહિસેલ થતું. બોલનાર અને રજઆત 

કરતાર્, બંતેના સહકારથી એના લખાણમાં સુધારો થતો, પણુ પછી તો એવે 

સમય આવ્યે! કે દરેક વક્તા સ્ટ[ડેયોમાં આમ રિહસેલ કરવામાં તાહક સમયતો 

બગાડ જ છે એમ માનતે; થઈ ગયે. આકાશવાણી ઝે નજીવી રકમ આપે છે 

તે પણુ આ પરિસ્થતિ માટે જવાબદાર્ છે. 

ઉપર્ જે કંમ કલા તે ઉલટાવી અખતરો કરી જ્નેવા જેવો છે, કદાચ 

સકળ તીવડે. પહેલાં લાયક વ્યક્તિ નક્કી કરવી, પછી એતે ગમતે। [વિષય. એમાં 

જે સ્ત્રીપરપો સારા પ્રકાગ્ક્ો હે.ય, એતે જ પહેત્તાં પષંદ કરી પછી વિવયે। માટે 

પૂછવું. એતો એક અર્થ એ ખરે કે સારા પ્રસાર્ક હેય તે વારવાર પ્રસારણ 

કરે, અતે એેમ કરતાં તે પોતાનું ત્રોતામંડળ પણુ ઊભું કરી રકે. આ સદ્ધાંત 

સે।2 ભાગે જેમા રાજકારણુતા કે આર્થિક વિષયતી વાતો કરે છે, તેતે લાગુ 

પડે છે. કવચિત્ આકાશવાણી આવા કેટલાક પ્રસાર્કોતે લોકપ્રિય નિષ્ણાત 

બન!વી શ#ી છે, પરંતુ આ ચક્તિ પ્રતતો આડાશવાશી પક્ષપાત બતાવે છે, એવી 

કેકસભ!ામાં રીકા થાય કે તમ્ત -7 એતે પડતી મૂકવામાં આવે છે. પરંતુ એ 

શ્રોત!%ંદમાં લોકપ્રિય બન્યે! હોય તો આકાલવા ગૌ “એ વ્યક્તિ શ્રોતામંડળના કરેલા 

સંશેધતમાં ઘગ્ા લોકપેય બન્યા છે' ખેમ જણાવી એ પક્ષપાતતે વાજબી પણુ 

રાવી રકે. 

વળી કેટલાક લેખકો પોતાનું વક્તય લખવ! જ માગતા તથી, એ લખીને 

ખેલવા કરતાં પોતે લખ્યા વિતા એકધારું બોવી જઈ શકે છે એવો દાવા 

કરતા હોય છે. વળી એ તહ્યણુ વધારે સાડ રીતે બોલી શકે છે એવે પણુ 

આગ્રદુ રાખતા હોય છે. કોઈ એક એવી વ્યક્તિ જવલ્લે જ મળી આવે જે 

એમ બેલી ગકે, વાત એ છે કે આ પ્રસારકતે બાખ્યા સમયમાં જે કહેવાનું છે 

તેતા તર્કબદદ મુટ્રાએ અઞરકારક રીતે કહી દેવાતાં હોય છે. લખાણુ વિના એક 

યામાન્ય વ્યકિતને મારે પોતાના વિચારો આ રીતે દર્શાવવા એ ખહુ સહેલું કામ 

તો નથી જ. જેખોા પૃથ્વીપટે પ્રખ્યાત પ્રસાર્ક થયા છે, એ લોકેને શખ્દની 
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પૂ 

કિમત છે, કયાં થોભવું તે તેઓ જણે છે. શ્રોતાઓના મગજમાં શું ઉતારવું તે 
એ બરાબર સમજે છે. એવી કુદરતી બક્ષિસ તેમનામાં હોય છે. અતે એ શીખવી 
શકાતી તથી. એટલે એ લેદ્ઠા પોતાના લખાણુને કેમ રજૂ કરવું એનાં રિહર્સલેો 
કરે છે, જરૂર લાગે ત્યાં લખાણુ કાપે છે. આમ એક સામાન્ય પ્રસાર્ક જહેમત 
અને ખંતથી મોટો લોકપ્રિય પ્રસારક થાય છે. મોટા ભાગના વાર્તાલાપ આપનાર્- 
ઓને રૉડૅયો માખ્યમ માટે આ પ્રકાર્તી લેખતકલા શીખવવાની જરૂર્ હોય છે. 
ખીજે સવાલ એ છે કે આકાશવાણીએ શ્રોતાજતે આ વાતચીતના કાર્યકમ 
માટે શું ધારે છે તે ન્નણુવા પ્રયત્ન ક્ષો છે, અતે કર્યો હોય તો એમતી માંગ 
અતે વલણુ ષ્યાનમાં રાખી આકાશવાણીની તીતિરીતિમાં કેઈ ફેરફાર કર્યા છે 
"ખરા ? છેક રારૂઆતના સમયથી વાર્તાલાપ અંગ્રેજમાં હોય કે ભારતીય ભાષાઓમાં 
હોય, એ બહુ જ ઓછા શ્રોતાઓ સાંભળે છે, એવું આકાશવાણી પાસે જે 
કંઈ નાનું પણુ સંશોધક દફતર છે, એમણે આટલા વાત તો નિતારી “૮ આપી 
છે. આ ખાબતમાં ભારત ક્રેઈઈ નવા પ્રકારનો દેશ નથી, પરંતુ આ પરિણામ 
ન્નણ્યા પછી તો વાર્તાલાપના કાર્યકમો એખછા રાખવા નેતા હતા, અતે તે 
ખરાબર મઠારી રેડિયોતે લાયક લખાણુ।માં ઉતારી યોગ્ય રીતે એવી રજઆત 
થવી ન્નેઈતી હતી. આ થકી તત્સણુ શું બતી રહયું છે એ વિશેતી શ્રોતાઓની 
“નણુકારી વધત, અતે એવી બાબતોમાં વધારૅ ર્સ લેતા થઈ શકત. 

1938માં દરૅક કેન્દ્રમાં વાર્તાલાપ રાખવાતી પ્રશ્રા દાખલ કરવામાં આવી. 
પછી તે! એમાં દિલ્હીથી રીલે થતા વાર્તાલાપતો વધારો થયે. એટલે રાજના 
એક વાર્તાલાપને બદલે એનો પોતાતો એક વાર્તાલાપ ઉપરાંત પુસ્તક-સમી્ા 
કે લોકસભાની સમીક્ષા કે કંઈ અગત્યના બનાવ ઉપર્ વિવેચના, એમ ચર્ચા- 
વાર્તાલાપ વષ્યા. વળી દર્ રવિવારે ચાલુ બતાવે! ઉપર્ સમીક્ષા પણુ દાખલ 
થઈ. કેટલાક દિવસે।માં તો સાંજે ચાર્ ચાર વાર્તાલાપો જ્યારે શ્રોતા નિરાંતે 
આરામ લેવા માગે ત્યારે એના કાન ઉપર ઝીંકાવા માંડે ! 

રોજનો એક વાર્તાલાપ ડીક છે, અતે તે શરૂઆતના કાળમાં, ત્યારે 
“સ્પોકન વડે'માં વાર્તાલાપ કે સમાચાર એટલામાં સમાવેરા થતો, ત્યારે વાર્તાલાપ 
માટે એક અલાયદો સ્ટુડિયે। ફાજલ રાખવામાં આવતો. આજે તો હાથ-ઊંચકનાં 
ટેપરેકડૅર્ મળે છે, એ થકી જેનું જવન જિવાય છે એવું એ થકી રૅક્ડે થઈ 
શકે છે, એમાં શ્રોતાઓને જવંત રસ પણુ ખરે, પરંતુ સાહિત્યિક કે તત્ત્વસાનતી, 
શ્રોતાઓને જેતે સંબંધ નથી એવી વાતોમાં એમતે શે। રસ ? અને એથી એવી 
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વાતો કેવળ વખતના બગાડ તરીકે જ નીવડે છે. પરંતુ સ્ટુાડેયો બહાર કરેલા 

રેકડિ'ગ માટે બીજ પણુ ધણી સગવડોની જરૂર રહે છે. આકારાવાણીનાં કેન્દ્ર 

પાસે વાહનતી તો હમેશાં તંગી, એટલે સ્ટુડિયોમાં ટેપતે મઠાર્વાતી, કાપકૂપની 

સમવડ રહી, એટ્લે વાર્તાત્તાપો તશથ્રા ચર્ચાના કાર્યકમો સ્કુડિયોમાં કરૅલા જ 

ફાવે છે, 
શ્રોતાજનેોના પ્રત્યાઘાત ન્નણુવા માટે એક વિભાગ હોત તો સમાચારપત્રકે 

તેમ જ ખીન્ન એ નાતના કાર્યક્રમો પરત્વે પણુ આકારાવાણીને એ પત્રકોની 
ભાષા સંબંધી તીતિ નક્કી કરવા સૂચનાએ આપી રાકયો હોત, આકાશવાણીતનું 

ખાતું ભાષાના સવાલ ઉપર્ તો એના રારૂઆતના સમયથી જ એ ૬૬ થકી 

અકળામણુ અનતુભવતું આવ્યું છે. અને જેમ સમય વધતો ગયે! તેમ એ દર્દની 

પીડા ઘટવાને બદલે વધી ગઈ છે. જ્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી એમના 

સંદેશા અને માહિતીવ્યવવહાર્ વિસ્તારવાનું આકાશવાણીનું પ્યેય છે. 19 મુખ્ય 

ભાષાએમાં અને 135 લેોકખબેોલીઓમાં એ કાયકમા થોજે છે, હતાં એ 
સંખ્યામાં વધારો કરવા, અને છે તે કાર્યકમે। વધારવાની માગણી સતત ચાલુ 
જ છે. જે કેન્દ્રોમાંધી આવી માગણીઓ આવે છે ત્યાં જેબએો એ વિસ્તારમાં 

મૃખ્ય ભાષાઓ ખોલે છે, સમજે છે તે જૂથના સભ્યો જ આવી માગણીઓ 
કરે છે. તે આકાશવાણી, આવી કેટલાક માગણીઓને નાના નાના કૃકડાઓમાં 

કાઈ કોર્દ વાર્ અવારનવાર કાર્યકમો ગોઠવી સંતોષે છે. દાખલા તરીકે એ 
“તને! એક કાર્યકમ ત્રીસ મિતિટ માટે સપ્તાહમાં એક વાગ ગોઠવે છે. 

આ કોયડા કેમ ઉકેલી શકાય તે આપણે વિચારીએ. જે વિસ્તારમાં 

*ન્્દ્ર હોય ત્યાં એક કરતાં વધારે ભાષાઓ બે!લાતી હોય તો, એમાંથી કઈ 

ભાષાને પહેલી પસંદગી આપવી એનો નિર્ણય કરવો જરૂરી છે. મુંબઈ કેન્દ્રમાં 

મરાડી, ગજરાતી, કૉંકણી, સિન્ધી, હિન્દી, ઉદૂં અતે અંગ્રેજ ભાપાએ। ઘણી 

મોટી સંખ્યામાં ખેલાય છે. આ બધી ભાવાઓમાં કાયકમો પ્રસ્તુત કરવા કેન્દ્ર 

પાસે એટલી જુદી જદી ચૅતલે જેઈ એ, નહીં તો તાનકડા કાયકમ આપી મન 
મન!વવા જેવું લાગે. હવે બેંગલોર ક્રેન્દ્રા વિસ્તારમાં કેટલાક ખીજ પ્રાંતોના 
લોકો રહે છે, જે ત્યાંનાં કાર્ખાનાં-ઉઘદ્યોગોમાં તોકરી કરે છે. તેમની જરૂરિયાત 

પૂરી કરવા જને તેમની ભાષામાં કાર્યકમો આપવામાં આવે તો કન્નડસાષી 
લેકે! વાંધો ઉઠાવે. 

હવે સિન્વી ભાષા લે. આખા દેશમાં વિસ્તરેલા બહુ નાની સિન્ધી 
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વસ્તીના ટુકડાઓ તે બોલે છે. એમને કાર્યક્રમોને લાભ શી રીતે આપવો? 
એક સપ્તાહમાં ફક્ત 30 1મિંનિટ કાર્યક્રમ યે।જવા થઈ એમનાં મત સંતોષાતાં 
નથી, અતે એ થકી વધારે કાર્યકમ નિયેોન્ને તો મુખ્ય કેન્દ્રના બધા કાર્યકરો 
ઉપર્ ખરાબ અસર થાય છે. 

હવે આદિવાસીઓની લોકબે।લી લે. તેના બે।લનારાની થોડા હત્નરતી 
સંખ્યા. એમનો આકારાવાણીના એક માધ્યમથી જ સંપર્ક સાધવો એ જ ઉત્તમ 
માગે છે? અતે એમ કરવામાં જે ખર્ચ આવે તે વાજબી છે 

આટલા ઉપરથી ન્નેઈ રાકારો કે આવા સવાલે। હલ કરવા સરકારે પાકી 
ગણુતરી અતે વિચાર કરી કયા કેન્દ્રમાંથી કેટલી ભાષાઓમાં કાર્યકમો રજ 
કર્વ:ના છે તે નક્કા। કરી દેવું. આજે એ ન્નતના તિર્ણુયો અડકદડક રીતે 
રાજકારણુના દખાણુ હૈૅઠળ લેવાય છે, એ ડીક નથી. 

અલબત્ત, પ્રચેક કેન્દ્ર માટે ચેનલે વધારી આપવી જેઈ એ. એ થ#ી 
મૂળા ભાષામાં તો કાર્યકમે। સારી રીતે આપી શકાય, પણુ શ્રોતાજનેતી સંખ્યાને 
ગણુતરીમાં લીધા [વિના તે પ્રાંતની પ્રત્યેક નાની નાની ભાષાએ માં જે પ્રસ:રણુ 
કરવામાં આવે તો કેટલ, ચૅનલેની જરૂર પડે, તે કયાં અટકવું ? 

નીતિ નક્કી કરવા માટે કેટલીક નક્કર હકીકતો પ્યાનમાં લેવાવી જ 
ભ્નેઈ એ. પહેલાં તો, જે લોકબે।લી છે તે વિકાંસના કયા તબક્ામાં છે તેતો 
[વિચાર કરવે। ધટે. વાર્તાલાપો અતે સમાચારપત્રકેમાં નવા ખ્યાલો, સંસ્થાઓ, 
સમાજના પ્રવાહો [વેશે ઉલ્લેખા આન્યા કરે, એ સંબંધી ભારતતી ધણી 
ભાષાઓમાં ન્નણૂકારી નહીં જેવી હોય છે. કેટલીક લેોકબેોલીએઓ ખાજ ભાષાઓ 
કરતાં પોતાની ખે।લીમાં વહેલું ત્રહણુ કરી લે છે, અતે વિકસે પણુ છે. કેટલીક 
ખે।લીએ!તે માંહોમંહે વ્વવહાર પૂરતી જ કામમાં લેવામાં આવે છે, અને કેવળ 
પ્રાથામેક દશામાં જ છે. લે!કબોલી વિકાસને માર્ગે ન ચડવાની હોય તો ગએ 
માટે આકાશવાણી કોઈ પણુ પ્રકારની સંગીન મદદ નહીં કરી શકે. આકાશવાણી 
એવી ભાષાઓના નવા શબ્દો ઉમેરી એ જે રાખ્દકોરા વધારી આપે એ થકી 
તો એને ન સમન્નય એવી અટપટી બનાવી મૂકશે, ભાષાતે। વિકાસ અને એમાં 
ફેરફાર તો એતે ખોલતારાઓ ડરી રાકે. 

ખીજ વાત, સરકારે કઈ ભાવામાં એનાં જૂથોએ નવા પ્રવાહો, નવી 
શખ્દચનાઓ અપનાવી અતે વિકસાવી છે, એતો તાગ કાટી એતે પ્રેત્સાદન 
આપતું જેઈ એ. ભાષાખોનું વૈવિષ્ય જેમ બતે તેમ ઓછું થાય એ તો આપણે 
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સોં કોઈ ઇચ્છીએ છીએ. પણુ એમ કરતાં મોટી સંખ્યાતી પ્રન્નતે પે!તાના 
આંતારિક-બહિર્ ન્વવહારમાં કયાંક નુકસાન ન કરી ખેસીએ તે પણુ નેનેવાનું 
રહુ છે. 

ભાષાઓનું પ્રમાણુ જેટલું બતે એટલું ઓછું થાય તે ઉત્તમ; એ એક 
આદશ, એતી સામે જે ભાષાઓને લઈ તે અર્સાલિષ્ગુતા, જડ ઝનૂતીપણું, સંકુચિત 
પ્રૉલીયવાદ એતે નમોને એ ક્લદાયી નીવડે કે નહીં તોપણુ જદી જદી 
ભાષાઓમાં કાર્યકમો! પ્રસાર્તિ કરતા જવા એ માર્ગે ડીક છે? એનો 1વચાર 
પણુ કરવે। ઘટ છે. ત્રીજે, વળી માતો કે એક ભાષા એવી છે કે જે જદી 
જદી રીંતે દેશમાં બોલાય છે, તો શ્રોતા એ ભાષાના શુદ્દ ઉચ્ચારણમાં 
પ્રસારણુ માગે તે માગણી સંતોષવી. રૅડેયે! અને ટી. વી. બંતે સામૃદાિક 
શ્રોત(મંડુળ માટે માષ્યમેો છે, તે! સાહિત્યશુદ્ધિ જ્નળવવાતી જવાબદારી એ 
આકાશવાણી અતે ટી. વી.નાં ઘણાં ષ્યેયોમાંનું એક ખ્યેય છે. દાખલા તરીકે 
શુદ્ધ હિન્દીના દબાણુતે લઈ આકાશવાણીશ્ે જે હિન્દી ભાષાને! ઉપયે!ગ કર્યો, 
તે ન સમન્ન્યો મોટા સમુદાય અતે ન સમજ્યા શીખેલા-ભણેલા હિત્ટીએ!. 
ભારતના બંધાર્ણુમાં એક નાતી કલમ એવી છે કે “હિન્દી ભારતના જે સંગત 
સંસ્કારના માધ્યમની ભાવા છે, તેમાં “ન્ન બધા ધાટનાં મૂળભૂત તત્વેાનો 
સમાવેશ થવો જેઈ એ. હિન્દુસ્તાની ભાષામાં તથ! બીજી ભ!વામાં વપરાતાં 
શેલી તથા શખ્દપ્રયોગેનો એમાં ઉપયોગ થયા કરવે। જેઈ એ. અને ત્ન્યાં 
જરૂર પડે ત્યાં જ સંસ્કૃત ભાષામાંથી ગબ્દપ્રયોગોનો આશરે લેવે। ઘરે.” 

સ હકાકતે આકાશવાણી ને હિન્દી ભાષા વાપરે છે તેમાં ખુદ હિન્દી ભાષા 
બોણલનારા જે શખ્દપ્રયોગે કરત! તે બદલી સંસ્કૃતમાંથી નવા ઉપન્નવી એતે 
ઉપયોગ કર્તા થઈ ગયા છે, અતે સ!માન્ય બે!લચાલમાં કદી વપર્।ાતા નથી, 
એવા પ્રયોગો છે. સરકારી અધિકારીઓ તેમ જ પ્રધાતોએ તે! વારંવાર જાહેરમાં 
કહ્યા ક્યું' છે કૈ હિન્દી ઝપાટાબંધ વિશાળ પ્રદેશમાં વિસ્તારવી હોય તો 
ખીજ ભાષામાંથી ઢગલાબંધ શબ્દો એમાં આમેજ કરી લે. પરંતુ આ કાશવાણીની 
[હિન્દી ભાષા પ્રત્યેની તીતિ એક ન્નણે અલાયદા કાયદા જેવી છે. ખંધાર્ણૂતી 
કલમમાં તો સૂચનાએ અતે સરકારે ન્નહેર્ કરેલી નીતિતે રોલ્લે મૂકી દીધાં 
છે. હિન્દી ફિલ્મો લોકપ્રિય છે, કારણુ કરે એમાં સામાન્ય માણુસ જે િન્દી 
અતે ઉર્દ્ડ બોલે છે તેના સરળ અને સમળ્નય એવા વાકષપ્રયોગો એમાં વપરાય 

છે. આથી એક જમાનામાં જે હિન્દુસ્તાની કહેવાતી એવી જ ભાષા ત્યાં 
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પ્રચલિત છે, તો આકાશવાણીએ સાહિત્યના કે સાંસ્કૃતિક કાર્યકમોમાં ભાષા 
સિવાય આ હિન્દુસ્તાની જેવી મિશ્ર ભાષાનો વપરાશ શા માટે ત કરવે। 
જેઈ એ? 

જે હિન્દીને માટે કહ્યું તે ખીજ ભાવાઓ માટે પણુ થેડેઘણે અંશે 
લાગુ પડે છે. આકારાવાણીએ જે સાહિત્યની અતે ઉપરથી આલંકારિક ભારૅ 
ભારે શખ્દોવાળી ભાષામાં સમાચાર્પત્રકે ર્જ કરવા માંડયાં, ત્યારથી સમાચાર 
સાંભળવાને ઉત્સુક શ્રોતાઓની મે!રી સંખ્યાએ સમાચાર સાંભળવા છોડી દીધા. 
[વિશાળ જનતા માટે સાંભળવાના કાર્યકમો એક નાતે ભણેલે। વર્ગ પોતે જ 

સાંભળીને કેમ રાચે છે એને! આ એક વધારૅ દાખલે। આપણે તૉંખ્યો. 
ન્નહેર્ જવનમાં કામ કરતી ગમે એટલી મોટી ન્યક્તિ હોય તોયે એને 

એકલાને આકારાવાણીની ભાષાનીતિ નક્કી કર્વાતો હુક તથી. ઇંગ્તંડમાં તો 
એક જ અંગ્રેજ ભાષા છે, તો ત્યાં, ખી.બી.સી.એ પોતાના આદિકાળમાં 
સાંમેતિ નીમી, એમતી પાસે દેશમાં ભાષાના કયા પ્રયોગોથી પ્રસારણુ કરવાં કે 
જેથી વધારેમાં વધારે શ્રોતા એતો લાભ લઈ શકે એ નક્કી કરવા કહ્યું. બર્ના” 
શો કેટલાંથે વર્ષો સુધી એ કમિટીના સભ્ય હતા. આકાશવાણીએ જદી જદી 
વ્યક્તિઓને પૂછી તેમ જ જદાં જદાં મંડળોની સલાહ લઈ ભાવાના તેમ જ એતે 
લગતા વિષયે! પરત્વે પોતાની નીતિ નક્કી કરવી નજ્નેઈ એ. 

અમુક વ્યાક્તને વાર્તાલાપ માટે કેટલી વાર બે।!લાવવી, અથવા એતી પાસે 
કેવી ભાષાનો ઉપયોગ કરાવવે।, અથવા એ નાતના કાર્યક્રમોનું આવે।જન તેમ જ 
વાતચીતના [વષયે। તેમ જ એ વાર્તાલાપ કરનાર એ બધું આકાશવાણીના 
અંધેકારીઓને સૉંપવું જેઈ એ, પણુ જ્યાં કશી તીતિ જ ન હોય ત્યાં નિણુવે 
ઢંગધડા વિનાના લેવામાં આવે છે અથવા તો લાગવગવાળી વ્યક્તિની 
સિફાર્સથી લેવામાં આવે છે. એમાં ચર્ચાત્મક વિષયે! વિરે તો મહદંરો ઉપર 
કશા પ્રમાણે જ બતે છે. 

સામાન્ય શ્રોતાઓની, “કાર્યકમો નબળા અને જેમ તેમ એની રજઆત 
થાય છે' એવી ફરિયાદ હોય છે, ખુદ્ધિશાળીએ અને રસપૂવક સાંભળનારાઓ 
“સરકાર પેતાની વારવાર ન્નહેરાત કર્યા કરે છે, એવી [ૂરિયાદ કરે છે. 
રાજ્કારણુ, અથશાસ્ર, પરદેશી સત્તાઓ સાથેના સંબંધો, નાગરિક જવન કે 
સામાજિક જીવનના સવાલો! એવા બધા વિષયો ઉપર્ સરકારી વાર્તાલાપે;ને 
પડકારનાર, અથવા એતી સમીક્ષા કરનારના વિચારો સાંભળવા ન મળે એટલે 
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તો એ વિષયે! ઉપર વાર્તાલાપે! સાંભળવામાં ઉત્સાહ રહે નહીં. આકાશવાણીની 
આવી સાંપ્રદાયિક પ્રચાર્તીતિ વિશે તો છાપાંઓમાં તેમ જ લોકસભામાં 
ઘણા દાખલા ન્નહેર્ કરવામાં આવ્યા છે. આકાશવાણીના સમાચારવિભાંગના 
અધિકારીઓએ તૈયાર કરેલા વાર્તાલાપા તથા ચર્ચા-લખાણો તો એકપક્ષી 
હોય જ, અને એ સરકારી ૬ષ્ટિંબદુઓ જ રજ કરનારા હોય એ સમન્નય 
એવી બાબત છે. પણુ જે ખીન્ન બહારના ખે।લનારાઓને ખે।લાવવામાં આવે 
છે એમાંના પણુ જેખો સરકારી વલણોેને સાથ આપે અથવા સરકાર 
દૃષ્ટિબિદુતે અનુમોદન આપે એવી વત્તિવાળાએ જ હોય છે. રાજ્ય તથા તેની 
પ્રજ્ન અતે કૈન્દ્રરી સર્કાગ વચ્ચે તફાવત છે. આ તકાવત જ્યારે "ખ્યાલમાં 
રાખવામાં નથી આવતો ત્યારે આકાશવાણી કેવળ સરકારી « ગંસ્થા કે 
એવું સૌ કોઈ તે લાગે. વળી જ્યારે ખીન્ન ખાતાના અધિકારીઓ પણુ 
આકાશવાણીના માષ્યમ માર્કૂત પોતાના ખાતાના કામકાજના પ્રચાર્ કગ્વ! 
હકથી દખાણુ કરે ત્યારે તે! આકાશવાણી પૂરું સરકારી તંત્ર છે એ “ખ્યાલ 
વધારે નક્કર બનતો રહે છે. આ ખાતાંઓ તગ્કથી પ્રચાર-વાર્તાલાપે! તદ્ન 
નીરસ અતે કુટકળ હાય છે, છત આકાશવાગી એને નકારી શકતી નથી. 

આકાશવાણી ઉપરથી થયેલા વાર્તાલાપતી સમાલોચતા કરશે! તો ગમાં 
સરકારી યોજનાએ અતે એતી નીતિ વિશે ભાગ્યે જ કોઈ ચર્ચા-ઇશારા 
જેવા મળશે. એટલું જ નહીં પણુ વિદ્યાપીઠ, નગરપાલિકાએ અતે શ્વ 
ખીન્નં જાહેર કામો વિશે પણુ ગ પ્રકારની ચુપકીદી જેવા મળશે, ન્નહેરમાં 
બનતા બનાવે।તી ચર્ચામાં જ જહેર જનતાનાં મત ઉશ્કેરાયેલાં રહે છે, અતે 
એ જ ન્ને, આકાશવાણીના ક્ષેત્રથી બહાર રાખવામાં આવે તો શ્રોતાનતે બીજ 
બધી વ!તો અથે 1વેતાની લાગે તો એમાં આપણે એતે! વાંક કાટ શકીખે નરહ. 

છેવટે વાર્તાલાપાો નિયોજવાતું ધોરણુ ઝતા નિયોજકો કઈ રતે એતે 
પ્રસ્તુત કરે છે એની ઉપર અધાર રાખે છે, અતે જે યોજ્નાઝા કરે એની 
શક્તિ ઉપર પણુ આધારિત છે. આપણે આગળ ન્નેયું તેમ, આકાશવાણીના 
અધિકારીઓમાં ઊંચામાં ઊંચું ધોરણુ રજૂ કરવા ઉત્તમ પ્રકારતી નનણકારી 
તથી. ચારે બાજ દબાણુ।ને લઈ ને બધામાં ચાલુ ચીલાને પકડીને ચાલવાની વૃત્તિ 
પ્રવતતી હોય તો એમાં જરા પણુ અન્નયબ થવ! જેવું નથી. રાન્યસંચાલિત 
અથવા ર્!જ્યથી અલગ સ્વતંત્ર ચાલતાં ઘણાંખરાં પ્રસારણનાં કેન્દ્રો ચીલામાં 
પડયા પછી એમાં જ રાજ્યસંપ્રદાયનાં ભક્ત બતીતે ચાલતાં રહાં છે. 
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પરતુ સમાજ સાંપ્રદાયિક હોય તોપણુ, ને લોકરાહીમાં માતતો હોય તો 
એણે આત્મસંશોધત કરવું રહ્યું અતે પ્રસારણુતો ધર્મ લોકમત કેળવવામાં ફાળે 
આપવાતો હોય તો વિરોધમતને રજ કરવા, સાંભળવા તત્પર રહેવું રહ્યું. 
જ્યાં એકલથ્થુ સત્તાધીશોનું રાજ્ય હોય લાં જ વિરેધાત્મક મતો છાપાંમાં, 
પુસ્તકોમાં, ફિલ્મોમાં અને બીજ કોઈ પણુ માધ્યમોમાં ન્નહેર્ કરવા દેવામાં 
આવતા નથી. આથી ખેવડે ગેરલાભ થાય છે. પહેલી વાત તો રાષ્ટ્રોય કામમાં 
મહત્ત્વના જહેર્ પ્રશ્નો ઉપર વાદવિવાદ અને ચર્ચાતો લાભ મળતો નથી અને 
ખાજે, શ્રોતાઆતે સરકારી ૬ૃષિબિંદુ સમજવામાં અને સ્વીકારવામાં વિશ્વાસ 
ખેસતો નથી. 

આ સંબંધી એટલું બધું લખાયું છે કરે એ વિશે જેટલું વધારે કહીએ 
એટલું ઓછું છે. એક સૈકા કરતાં પણુ વધારે સમય પહેલાં ન્નૅત સ્ટૃઅર્ટ 
મિલે આ વિષયમાં આખરતે। બેલ કલો છે : 

“જે રાજ્ય પોતાના પ્રન્નજનતોતે લાભ થાય એવાં કામો કરવા માગે પણુ 
પતાના હાથા તરીક્રે ઉપયોગમાં લઈ એતે વામણા! બનાવે છે, તે વામણુ 
માણુસાથી કોઈ પણુ મોટાં કામો પૂરી રીતે પાર નહીં પડે, એટલું સત્ય 
તો એ તારવી રાકરી જ.” 
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ભારતની વસ્તીના પાંચ ટકા ભાગ જ છાપાંઓ વાંચે છે, પરંતુ આકાશ- 
વાણી સામે અતેક આડખીલીઓ છે અતે રેડિયોના સેટ ધરાવનારા એની સંખ્યા 
નાની છતાં આશરે 1,50,00,000 ઘરેમાં રૅડિયોના સમાચાર સાંભળી 
શકાય છે. ધગે ડેકાગે આ આકાશવાણીના સમાચાર એ જ એક એમને 
સમાચાર મેળવવાનું સાધન છે. એમ! જે સામુદાયિક ટોળામાં સમાચાર સાંભળે 
છે તેતી સંખ્યા ઉમેરો, અતે જેએ સમાચાર સાંભળે છે તે બીન્નતે તે 
સમાચ!ર કહે તેતી સંખ્યા ઉમેરો તો રોડૅયે! સમાચાર સાંભળનારાએ!તી 
સંખ્ય! ધણી મોટી થશે. આકારાવાણીનું સમાચાર્ પ્રસારક ખાતું દુનિયાભરમાં 
જે મોટાં મે!ટાં એવાં ખાતાંઓ છે એમાંનું એક વિશાળ તંત્ર ગણાય છે; અને 
દેશમાં જયાં સાંભળવાની જ્નેગવાઈ છે ત્યાં આકાશવાણીના કાર્યકમેમાં સમાચાર 
સૌઘી વધારે સાંભળવામાં આવે છે. દેરામાં જ્યારે કટોકટીનો સમય આવે છે 
ત્યારે રેંડેયો! ઉપરથી સમાચાર્ પ્રસાર્ણુ એેક આંતે અસરકારક વ્યવહારનું સાધત 
બતી રહ છે. 

આકાશવાણીના બીન્ન કાર્યકમોની માકક સામાન્ય માણુસોની ડીકા 
સમાચાર્ માટે પણુ અનજ્તાતથી પ્રેરાયેલી કરે અત્યાયથી ભરતી હોય છે. મો 
ભાગતા શ્રોતાઓ સંકાચત મનના, કમી લાગણીવાળા અતે પ્રાંતીયવાદથી વણુસા- 
ષરેલા હોવાથી આ પ્રકારની ટીકાકટારા પાંગરતી રહે છે. જેએ લાગવગવાળા 
છે તેએ ખેોતાને વિશે સમાચારમાં કંઈ નહીં આપે તો અથવા એમતે પૂરતું 
મહત્ત્વ ન મળે તો ફરિયાદ કરતા હેય છે, કેટલીક કૂરિયાદો વ્યક્તિઓતી અથવા 
નામડામતાં નામોમાં રુદ્ધ ઉચ્ચાર્યુ ન થાય એટલે, અને એવી નાતી વાતો માટે 
અસંતોષ ન્નહેર્ કરતી હે!ય છે. પરંતુ સમાચાર ખાતાના વિશાળ કાય કામતે એના 
તિયામેત અને વખતસર પ્રસારણુતે અંજલિ આપીતે અતે જરા પણુ ઉત!રી પાડયા 
વિના કેટલાક મહત્ત્વના મવાલો છે, એ ઉપર નહેર જનતતાખે ગંભીર વિચારણા 
કરવાની જરૂર છે. 
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આગળ ચર્ચા કરી ગયા એ બધાં કારણોને લીધે આકાશવાણીના સમાચાર 
પ્રસારણુ ઉપર્ એ જ માડી અસર તીપજે છે, અતે એ થકી આકાશવાણીના 
બધા જ કાર્યકમ ઉપર પણુ એ જ અસર પહોંચે છે. ખીન્ન કેઈ પણુ ખાતા 
કરતાં આ સમાચારતંત્રના વિભાગમાં જે રીતે એ સમાચાર એકઠા થાય છે, એ 
ઉપર્થી કાચો! ખરડા ઘડાય છે. પછી એમાં મઠારકામ, સમારકામ થાય છે, 
અતે આખરતા સ્વરૂપમાં એનું પ્રમાર્ણુ થાય છે. એમાં એ વિભાગનાં કેટલાક 
વિચિત્ર પડખાં-પાસાં સરકારી વહીવટ તથા સરકારી તીતિતે લઈ તે સંકળાયેલાં 
છે. એમાંનું એક, તે બધું જ એક ઠેકાણુ કેન્દ્રિત છે. બીજું આ સરકારતો 
વિભાગ ઉપર સીધે! જ અંકૂશ છે અતે ત્રીજે, એમાં કામ કરનારા કમચારી 
અધિકારીઓ નીમવાની તીતિ, એ થકી સમાચાર સંસ્થામાં નિષ્યાત એવી 

રૂ 

વ્યક્તિઓ અહીંથી નથી નીપજ રકતી એ હકીકત છે. 

એકહથ્થુ તત્ર : 

ફક્ત 1937માં આકાશવાણીનું સમાચાર્તંત્ર - મષ્યસ્થ સમાચાર ખાતું રચાયું. 
એને ર્1ઇ2ર કંપતી તરફથી જે સમાચાર મળે તે ઉપરથી સમાચારપત્રકે। તૈયાર 
કરી પ્રસ!ર્ણુ કરે, પહેલાં મુંબધમાં અંગ્રેજ અતે મર્ડીમાં, કલકત્તામાં અંગ્રેજ 
અને બંગાળીમાં, પછી થે!ડા સમય ખાડ મુંબઈથી મગાડીતે બદલે હિન્દુસ્તાતી 
ભાષામાં સમાચાર આપવામાં આવતા. 

દેખીતી રીતે આ કોર્ઈતે પણ અસંતોષ આણે એવી પહ્દિ બદલીને 
મપ્યસ્થ તંત્ર ઊસ્તું કરવા સિવાય બીજે ઉપાય નહોતો, કારણુ દરૅક કેન્દ્ર 
પોતાના સમાચઃર તૈયાર કરે, તેનું પ્રસારણુ થાય એના કરતાં એક ડેંકાણેથી *મે 

વિધિ થાય તો વધારે સારું, એમાં દેખીતા કાયદાઓ પણુ હતા. એમ થાય તો 
સાર્। જણૂકાર અધિકારીઓને એ કામમાં રોકી શકાય અતે એકંદરે સચ્ચાઈનિં 
ધ્રોર્ણુ પણુ નનળવી શકાય. વળી કેન્દ્રો તે વધવ!ાતાં જ હતાં, અતે દરેક કેન્ડ 
પોતાનું સમાચારખાતું ચલાવે તો ખચંતો પાર નહીં રહે, કારણુ દરેકતે એક 
સરખી સગવડ ન્નેઈ એ. વળી તે સમયતા ભારતના વછીવરી તંત્ર મા? એકંદર 
મષ્યસ્થ અંકુશ ગષ્રોગ્ય પણુ હતો. ન 

પહેલાં તો મષ્યસ્થ સમાચાર પ્માનું ટેલિફોત લાધત થઇ સાંકળવાનો વિચાર 
હતો. પણુ ખચેતેો અંદાજ કાઢતાં એ વિચાર પડતે! મુકાયો, અને ત્યારથી રેલિફ્રેન 
લાઇન્સ પર લાંબા ગાળા ઉપર એવે! ભરોસો પણુ ન મૃકાય એવી પરિરિથિતિ 
હતી, એ કાર! સમાચારનું પ્રસારણુ કરવામાં આ નડતર હતી. એટલે સ્થાનિક 
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જુન્્રો સાથે રિસિવિંગ સેન્ટર ન્યાં બહારથી સંદેશાએ ઝીલી શકે એવી 
યોજના સંદેશમત્રાહકેો ઊભા કરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું. દિલ્હીથી સીધા અપાતા 
સમાચાર એમતે પહોંચી વળે માટે શોટ વેવ કેન્દ્રો ઊમાં કરવામાં આવ્યાં. 

1939ના પહેલી ઓકટાબરનતે દિવસે બધાં જ કેન્દ્રો ટેલિફોન લાઇનો પગ 

અથવ! પોતાતા સંદેશમ્રાહકા માગ્ક્ત દિલ્ડીના મષ્યસ્થ્ર સમાચાર-તત્રમાંથી 
સમાસાઃ લેતાં શરૂ થઈ ગયાં. ભાગ્તતી હિન્દુસ્તાની સિવાયની કેન્દ્રી ભાષાઓમાં 
પણુ દિવસમાં ત્રણુ વાર સમાચાર પ્રસારિત થવા માંડયા. ગજરાતીમાં, તામિલમાં, 

તેલુમુમાં, બંગાળીમાં અતે પૃશ્તુમાં. આ વ્યવસ્ધા આન્ટે પણુ ચાલુ જ છે. 

ફક્ત વધારો એગ્લે જ કે જ્યારે ખીજ ગાજ્યોમાં કેન્દ્રો ખૂલ્યાં ત્યારે ત્યાં 
ખે।લાતી ભાષા એે। એમાં ઉમેરાતી ગઈ. 

મષ્યસ્થ્ર સમાચ[૨-સંસ્થાશ્મે પરદેશી ભાષાએ!માં પણુ સમાચારપત્રકે। ગર્ 

કર્યા" હતાં, આકાશવાણીતી વિદેશસેવા શરૂ કરવા મ!ટે આ 1નોમેત્ત પણુ કહી 
શકાય. 

જેવું બીશ્ટે વિષ્યુદ્ધ શરૂ થયું કે તરત આ મધ્યસ્થ સમાચાર-તંત્ર અતે 

પરદેશી સમાસાર અંતે એક નામ હેઠળ ચાલતી સંસ્થા ખતી હતી, પણ 1948 

પછી પરદેશ ખાતું ઘરઆંગણાના ખાતાથી જદુ ડગવામાં આવ્યું, એને માટે 

એક ખાસ વડા આંધેકારી નીમવામાં આવ્યા, પરંતુ મધ્યસ્થ સમાચાર-તંત્ર 

ઉપ દેશમાં પ્રસારિત સમાચાર તેમ જ દેશબહાર પ્રસારિત સમાચાર અંતે માટે 

જવાબદારી સોૉંપવામાં અ!વી હતી. 

તા. 1-10-1975 પ્રમાણે દિલ્હીથી 19 ભાવાઓમાં સમાચાર પ્રસારિત 

થાય છે. આમાંથી કેગ્લક સમાચારપત્રદો ઘણાં કેન્દ્રો ઝીલે છે, તે! કેટલાંક કેન્દ્ર 

એક કે બે જ સમઃસચારપત્રકે! રીલે કરે છે. દિલ્ડીથી આ પ્રસારણુ ઘણા! તેજ 

શો વેવ ટ્રાન્સામિટ2 ઉપરથી દૂર દૂર પહોંચી શકે એ હૈતુ ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં 

આવે છે, પરંતુ આપગે આગળ ન્નેયું તેમ શોર્ટ વેવ ઉપરતી મોટા ભાગતી રીલે 

અસંતોષકારક જ તીવરી છે. એમાં એકધારા પ્રવાહ તથી, હવામાં ભરતીઓટની 

અસરો આવે છે. કદીક તો પ્રસારણ સદંતર બંધ થઈ જ્ય એવી ફરિયાદો 

સતત મળ્યા જ કરે છે. આ બધાતો સંતોષકારક જવાક એક જ છે, 

પ્રમારગુ થઈ શકે એવી ટેલિફોન લાઇનથી દિલ્હી ને બીન્નં કેન્દ્રો સાથે બ્નેડવાં. 

પગ્ ધરતી ઉપરથી આ પ્રક!રતાં જેડાણુ કરનામાં લાંખો કાળ વીતી જશે. 

આજે મષ્યસ્થ સમાચાર-તંત્ર ગોઠવાયેલું છે. એમાં કેટલીક ખામીએ। છે. 

પ્ર, સ.,-૪ 
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આકાશવાણીએ સમાચાર વિસ્તરણુનું જે મૂળ ખોખું રચ્યું છે એતે પણુ એ 
ખામીઓ આભારી છે. રાજના બહુ મોટા પ્રમાણુમાં સમાચારપત્રકો તૈયાર કરવાં, 
અતે તે પ્રસારિત કરવાં, અતે એ માટે પૂરતા કમચારીઓ મળે નહોં એથી 
1949માં એક “પુલ' પદ્દતિ કરવામાં આવી. એમાં મૂછા સવે પ્રકારના સમાચારોની 
એક વિસ્તૃત નકલ બનાવવામાં આવે. સમાચાર ખાતાના મષ્યખંડમાં જદી જદી 
સમાચાર-સંસ્થાઓ તરફથી જે સમાચાર આવે તે, સિમલામાં સ્થપાયેલી 
આકારવાણીની તકેદારી રાખનારી સમાચાર-સંસ્થા, એવી જ સ્થાનિક સંસ્થા, 
આકાશવાણીની જદી જદી શાખાઓના સંવાદદાતાઓ, અતે ખાસ નિમાયેલા ખબર- 
પત્રીઓ તેમ જ લે।કસભામાં થતી ચર્ચાતી [વેગત પહોાંચાડનારાએ તરથી જે કપ 
આવે તેમાંથી મપ્યસ્થ તંત્રી અંગ્રેજમાં એક “પૂલ તકલ' એટલે કે વિસ્તૃત નકલ 
બનાવે. આ નકલમાં બધા જ પ્રકારતા સમાચાર હોય અતે એ નકલ જુદા જદા 
વિભાગના તંત્રીઓના ટેબલ પર્ પહોંચે કે એમાંથી તેઓ વિભાગીય સમાચારપત્રક 
માટે ખપની વસ્તુ પકડી લે, ઉપાડી લે, અતે એ નકલ જદી જદી પ્રાંતીમ 
ભાષાના અનુવાદકાતે પહોંચે, તેએ એતો તરજમે; કરી પ્રસારિત કરે, 

અંગ્રેજ્માં જે સમાચારપત્રક તૈયાર થાય તેતા તંત્રીને મોટે ભાગે દેરાની 

સ્થાઈતિક ભાષાઓનું અથવા એ સંબંધી જ્ઞાન નહોં જેવું હોય છે. વળી એક જ 
મૂળા નકલમાંથી જદી જદી ભાવાઓનાં પત્રક તૈયાર થવાનાં હેય તો, બાજ 
પ્રદેશેોતી જરૂર્યાત પૂરેપૂરી રીતે સંતોષાવાની તહીં જ. એટલે આ પત્રકોને 

એટલી હદ સુધી એક જ બીખા છાપનાં બતાવાયાં હોય છે કે એમાં બધાને 

પછી કરે! ર્સકસ દેખાતો નથી. 

[હેન્ટી ભાષાઓનાં અનુવાદ કરનારું જે એકમ છે, તે તેમતે જે માલ પરે 

પાડવામાં આવે તેના રિવાજ પ્રમાણે તરત અનુવાદ કરી તાખે, એ રેોજેદા 

ધારાધોરણુ પ્રમાણે હોઈ ડે!ળવ!ળા તથા ઉપલકિયો હોય છે. આ કાર્ણુથી 
સમાચારની પસંદગી, એમાં વપરાયેલી ભાષા, અતે એની રજૂઆત સંબંધી હંમેશાં 

ફરિયાદો! થયા જ કરતી હોય છે. 
આમ દિલ્ડીથી તિર્માણુ થતા પ્રાર્દોશોક સાવાના સમાચારે પ્રાદેશિક 

વિશિષ્ટતા [વેતાના હોવાતે કારણે એની ખામીખો પૂરવા પ્રાદેસિક કેન્દ્રમાંથી 
પ્રાદોશેક ભાષામાં સમાચારપત્રકે। નિયરોજવામાં આવે છે. એ પ્રત્યેક કેન્દ્રની ભાષામાં 

(યાં જ તૈયાર થાય છે અતે ત્યાંથી જ પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. આ અને 

દિલ્હીથી પ્રસારિત થતા રાષ્ટ્રીય સમાચાર પ્રત્યેક કેન્દ્રના સાંભળવાતે। ઉત્તમોત્તમ 
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સમય લઈ લે છે. એથી શ્રોતાઓના કચવાટ વધતો રહ્યો છે. અને જ્યારે જે 

%-્ર ઉપરથી જદી જદી ભાષાઓમાં આ પ્રકારનાં પત્રકો પ્રસારિત કરવાનું બને 

છે ત્યારે તો પરિસ્થિતિ વધારે વિષમ જ બતે એ દેખીતું છે. પ્રાંતીય કેનદ્ર 

ઉપર સો ખુલેટિન 19 ભાવામાં અતે 34 લોકબોલીમાં પ્રસારિત યાય છે. વળી 
જ્યારે રાષ્ટ્જનેગા ખાસ કાર્યક્રમે! ઉમેરાય, પ્રાંતીય સમાચારપત્રક પણુ ઉમેરાય, 

એમાં “યૂસરીલ' સમાચારાવલી આવે, રેજતી “સ્પોટલાઇટ' - સાપ્તાહિક સમા- 

લોચના, અમુક બાબત પર ખાસ મારા. અતે આન્ટે લોકસભામાં શું બન્યું 

એની રજિદી સમાલે।ચના પણુ ઉમેરાય ત્યારે સારામાં સારો સમય તો આ 

ખધાં સમાચારપત્રકો ખાઈ જય, સ્થાનિક કેન્દ્ર કેઈ ખાસ મહુત્ત્વતો કે ઉપયોગી 

કાર્યકમ યોજવે! હેય તો એ ન યોજ શકે. એમને માટે કશે વખત જ ન 

રહૈ એ દેખીતું છે. 

રાષ્ટીય સમાચાર્પત્રકમાં બધી જ અગત્યતી અતે પરદેશની ખખરે પ્રસા- 

રેત થતાં પ્રાદેટિક સમાચારપત્રકેમાં બહુ અગત્યના સમાચાર જણુવાના ત મળે. 
અને મ્રાસ્જતતાના સમાચાર તે મેળવી શકવાનાં સ!ધતોતે અભાવે તો એને 

અળખામણુ! જ ગણુવામાં આત્યા છે. આમ નનેઈ એ તો પ્રાદેરિક સમાચાર્પત્રક 

નથી ગહૅરતા સ્થ્રાનિક શ્રોતાએને ગમતું, કાગ્ણુ એમાં કથાનક નાનું હોય છે 

અને ત્ર[મલોકોતે પણુ નથી ગમતું કારણુ એમતે જે જેઈ એ છે તે એમાં નથી. 

કે.કોૌ પંચામતરાજ્તી ખબર ન્નણુવા ઉત્સુક હોય છે. વ્યક્તિગત કોઈ 

ખેડૂતે કંઈ હાંસલ કયું" હોય, ખેતીવાડીના વિકાસની વાતો થઈ હોય તો એતી 

જ ગેરહાજરી જે અતે જ્યારે સંપૂણું સ્થાઈનક રેડેયો મથકે શરૂ કરવામાં આવરો, 

ત્યારે અ! મપ્યસ્ધ સમાચાર-તંત્ર હૅડળથી મષ્યસ્થ સત્તા આપોઆપ વિખેરાઈ 

જ જરી, 

હતાં, આકાશવાણીના તંત્રમાંથી મષ્યસ્થ સમાંચાર્- -સંસ્થાતી તવેસર્થી કે.લીક 

મહત્ત્વતી ઉપયો મિતાને પણુ તટસ્થપણે વિચાર કરવે ન્નેઈ એ. એક એવી 

દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે કે મષ્યસ્થ સમાચારમાંથી આપવામાં આવતા 

સમાચાર બંધ કરી સ્થાનિક કેન્દ્રોના પાતાના શ્રોતાઓની જરૂરિયાત પ્રમાણે 

પોતાનાં સમાચારપત્રકો 1નેયોજવાની ગોડવણી કરવી, અતે એ પત્રકોમાં જ 

રાષ્ટ્રીય સમાચાર આમેજ કરી દઈ એક જ સમાચારનું પ્રસારણુ કરવું. વળી, આજે 

જે મષ્યસ્થ તંત્રમાંથી અંગ્રેજીમાંથી પ્રાંતીય ભાષાઓમાં તરજુમાં કરી સમાચારતું 

વિસ્તરણુ થાય છે તે પણુ બંધ થરો, પણુ એ માટે વિરોધમાં એ પહૃતિ ભારે 
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ખર્ચાળ થઈ પડશે એમ પણુ જણાવવામાં આવ્યુ છે. કારણુ એ માટે નવેસરથી 
અક્ષાયદુ સમાચાર-તંત્ર, એમાં ટૉલપ્રિન્ટરો, કુશાળ તંત્રીઓ, સમાચારને મહારનારા 
ઉપતંત્રીઓ, ખખર્પત્રીઓ, સંદેશવ્યવહાર્ ”ળણુનારા પત્રકારો, સમાચાર ઉપર્ 
દેખરેખ રાખનારા અધિકારીઓ એવું બધું ઘણુ ન્નેઈ શે. એવું ત્યારે લાગતું હતું 
ખરું, પણુ એ મધ્યસ્થ તંત્ર જ્યારે પાથી રીતે ગોઠવાઈ ગયું છે ત્યારે પ્રાદૉશક 
*ેનદ્રોમાં અઆધિર્પાતેઓ, પત્રકારો, ખખબરપત્રીએ। અતે એમને સમાચાર પૂર પાડનાર 
ટેલિપ્રિન્ટરાથી પ્રસાર્ કરાતા સમાચાર પ્રાદોશેક શ્રોતાઓ માટે વધારે મહત્ત્વના 
ગણારો, અતે એકંદરે એ એટલું મોઘું તહીં પણુ પડે. આ બાબતમાં એક ધાટ 
ગોઠવાઈ ગયે છે, માટે નવેમર્થી 1વચાર જ ન કરવો! એ વલણુ ઠીક નથી. 
આકાશવાણીનાં સમાચારપત્રક સોથી વધુ સંભળાય છે, એટ્લે એ સંબંધમાં 
નિષ્ણાતોતે રોકવામાં અતે સરખામણીમાં ખચે કેશ્લો આવે એવી કૂરી ચકાસણી 

કરવામાં કંઈ ખોટું તો તથી જ. 

સરકારી અંકુશ: 

વધારે પડતો મષ્યસ્થ અંકુશ એ જ સમાચાર પ્રત્યે અસંતોવ વધારનારું 
મોટામાં મોડું કારણુ છે. બીજ મોટા દોષોનું સીધું કે આડકતરું કારણુ એ 
છે કે આકાશવાણી એક સરકારી [વેભાગ છે. 

આનું સીધું પારેણામ એક જ કે દૂધતા દાકયા ૭ાથ પણુ ફકી ફકીતે 
પીએ, રખેતે દાઝી જવાય ! એથી કેટલીક વાર્ તો અમત્યતા બતાવો પણુ સમાચાર- 

પત્રમાંથી બાતલ કરી નાખવામાં આવે છે, કાગણું સરકારના અવાજ તરીકે 

કામ કર] આકાશવાગી એ ખાતાતા યોગ્ય આંધેક!રીતી સંમાંતિ વિના કોઈ પણુ 
સમાચાર પ્રગટ કરી શકે નહોં. 

પૅડિત તેહર્ જેવાના મૃત્યુના સમાચાર પ્રધાનમંડળની કચેરીની રન્ન વિના 
ન્તહેર્ ન થઈ શકે એટલે દીક સમય સુધી અટકી રા હતા, અને એ વાત 
૭ાપાંએ સારી રીતે ચગડોળે ચડી હતી એ નીતી વ!ત છે. સાચા બનેલા 

પ્રસંગો વિશે તો ફરજ પર બેડેલા આંધપતિએ તાબડતોબ તિણુય લેવો જ ઘટે, 
અને એતે જે ચીલાચાલુ તબક્કાવાર ઉપરી અધિકારીઓની ર્ન્્નએ માગતાં 

જવાતી હોય તો એ રધિ્પાતિની ગણુના કારકુન જેવી જ થ.ય. 

એક વાર એક કાયદો બનાવ્યો કે કેટલીક વિગતો સરકારી રન વિતા 

પ્રસારિત ન જ થઈ શકે. એટલે આકાશવાણીના સમાચાર-તંત્રતા કાર્ય કરનારાઓ 
જ્યાં બિલકુલ જરૂર નહીં હોય ત્યાં પણુ સરકારી સંમતિ માગવા જવાના જ. 
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કુ ઘણુ! દેશોમાં રડેયો અતે ટી.વી.એ ભલભલા છાપાંવાળાએના સમાચાર પ્રત્યેના 
એતી વિવેચનાના ખાસ લેખે પ્રત્યેનાં વલણો બદલવાની કરજ પાડી છે. પણુ 
ભારતમાં આકાશવાણીતે સથી પહેલા તાજ સમાચારો આપવામાં મોખરે 
રહેવાતે! લાભ છે, ૭તાં તે મોકો એજે ગુમાવ્યો છે, આડુત સંસ્થાએ! મારફત 

વિગતો મગાવવાને લીધે એ જ સમાચાર આડત સંસ્થાઓ દ્રારા જદી જદી 
ભાવાએ મારે છાપાંઓમાં પણુ ૭પાય છે અને બંનેતી ભાષા પણુ મોટે ભાગે 
સર્ખી જ હો્ય છે. 

સરકારતે જે સમાચાર અથવા મતપ્રદરત્રન ગળે નથી ઊતરતાં એને 
કયાં તો દબાવી દૈવામાં આવે છે અધવા મોળાં કરીતે પ્રસારેત કર્વ!માં આવે છે, 
એ તે દીક પણુ કેટલીક વાર્ સમાચારની દૃષ્ટિએ સરખામણીમાં જેતી કશી (કમત 
નથી રહી એવા શાસક પક્ષના સમાચારમાં વળી કંઈ વધારે [બતઉપયે।ગી સમાચાર 
ભેળવી પ્રસાર્ણુ કરવામાં અવે છે. આ કેટલી હદ સુધી થાય છે એને! અંદાજ 

પણુ 1969માં નહેર મત ન્નગીતે કાઢવામાં અઃવ્યો છે, આ અંદા2૮ કાઢનારી 
એક 1દેલ્ડીતી ધંધાદારી સંસ્બ્રા જ હતી. એમના મતે જેટલા સમાચાર સાંમળનાર્।- 
એ સાથે પૃછતા૭ કરી એમાં 43 ટકાના મતે સમાચાર બિતપક્ષપાતી હતા, 
35 ટકાતે મારે પક્ષપાતી અતે 99 ટકા શ્રોતાએતે એ બાબતમાં કરું કહેવાતું 
નહોતું. ૭ાપાંવાળા કરતાં જે માષ્યમ વધારે શ્રોતાખોતે પહાંચી શકે છે, એમાં.એક 
તૃતીયાંશ કરતાં વધારે શ્રોતાએતે એમ કહે કે સમાચાર પક્ષપાતી હતા, એ કરછ 
ઉત્સઃઉજનક પ્રમાણુપત્ર મળ્યું ન જ કહેવાય. સરકારતી દણિએ પણુ જે એના 
શ્રોતાવર્ગમાં આટલે! અસંતોવ હોય તો જે ત્રોતઃએ।તે એ સમાચાર સંભળાવવા 
માગે છે એમતે! જ વિશ્વ'સ સંપાદન કરવામાં સફળ ન થવાય તો એ માષ્યમતો 

મૂળ હેતુ જ માર્યેય ન્નષ છે. આ ઉપરાંત, આકાશવાણી ઉપર આરૅૉપ તો 
ઊભા જ રહે છે કે એક તો જેમાં કેઈ રાજતીતેતી ચર્ચા તથી એવા નકામી 
સરકારી ન્નહેરાતોનતા સમાચારોથી સમાચાર્પત્રક ભરે! છે; અને બીજો, એ થઇી 
એે સમાચારતે જવ વિતાતા બતાવી દો છો. આવે ખોરા સંભાર ઓછે 
કરવામાં આવે તો સમ!ચારપત્રક ટૂંકું અતે લે[કેતે વધારે રુચિકર બતે. 

પણુ આકારાવાણીતા બચાવમાં પણુ એક વાત કહેવી જેઈ એ. એક તો 
સરકારી તંત્ર સરકારના દાબ હેડળ એના પ્રમાણુમાં એની પાસે ઉત્તમ પ્રકારના 
સમાચાર્ એકડા કરવાની વ્યવસ્થા નથી. સમાચાર ખાતું છે, એમાં હુંમેરા 
માણુસોતી તંગી, સાંધતોતી તંગી, આંતરિક , વ્યવહાર માટે ટેલિફોનની અને 
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તાબડતોબ એક પત્રકતી અતેક નકલો કરી આપે એવાં ડપ્લિકેટરાની તંગી, 
આજે જ ગણે તો આકારાવાણી પાસે રાજ્યોની રાજ્ધાતીઓમાં પચાસેક ખાસ 
ખખબરપત્રીઓ કે રિપોર્ટરા નથી. કોઈક રડયાખડયા જદાં જદાં રણેરોમાંથી 
વખતોવખત વડા દફતરમાં સમાચાર મોકલાવે. ગામડાગામમાંથી સમાચાર આવે 

જ રેના ? આમ આકારાવાણીના સમાચાર-તંત્રતે મોટે ભાગે સમાચાર-સંસ્થાઓ 

ઉપર આધાર ર્ાખવે। પડે છે. 
પરદેશમાં દક્ષિણુ એશિયા માટે એક હૉંગકૉંગમાં, પશ્ચિમ એશિયા માટે 

ખીજ્ને બૈરૂત, ત્રીજ્ને તહેરાત અને ચોથે! ઢાકામાં એમ ચાર વિસ્તારો માટે 

સમાચારો મેળવે. ખબીન્નં ઘણાં મોટાં શહેરોમાં ૭ાપાંવાળાઆના જે ખબરપત્રીએ 

હોય છે એતો આકાશવાણી ઉપયોગ કરે અથવા સમાચાર-પેટીઓના મોકલેલા 
સમાચારનો ઉપયેગ ડરે. 

એમ નથી કે સમાચાર ખાતાએ કસોટી કસેોટીતે કમચારીઓ તથી 
શેષ્યા, પણુ એમતી નિમણૂક માટે માહિતી અને પ્રસારણુ ખાતાનો તથા નાણુ 
ખાતાના સનદી અમકદારોના નિણુયો ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. અતે એ 
અધિકારીઓોને રૅડિયોનાં સમાચાપત્રકા શી રીતે તૈયાર થાય છે એતી જર્ા પણુ 

ખબર્ હોતી તથી. આકાશવાણીના સમાચાર્-તંત્રમાં કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવાતી 
તીતિ પણુ માહિતી અતે પ્રસારણુ ખાતામાં ઘડાઈ હતી. 

કેન્કીય માહિતી સેવા ' 

કેન્દ્રીય માહિતી સેવામાં કાર્યકર્તાઓની નિમણૂક એ કામના નિષ્ણાતોમાંથી 

પસંદગી કરીતે કરવામાં આવે છે. પરંતુ આકાશવાણીના કેઈ પણુ ખાતામાં 

પોતાના કામકાજના નિષ્ણાત હોય એ ધોરણે નિમણૂક થતી જ નથી. 

સમાચાર ખાતાના વિભાગમાં મોટામાં મેથી ખામી હોય તો તે એ 

કામકાજના ન્નણુકાર નિષ્ણાતોતી ગેરહાજરી છે. 1950માં એ ખાતાતી સ્થાપના 
થઈ એ સમયે માહિતી અને પ્રસારણુ ખાતાના કેટલાક સભ્યોને સારે પગાર 
મળે એ આશાએ ખઢતી કરી રાખવામાં આવ્યા, તોયે મોઢાં અધિકારીઓની 
સંખ્યા પ્રમાણુમાં બહુ નાતી હતી, ત્યારે પણુ માહિતી અતે પ્રસારણુ ખાતાના 
આ પ્રસારણુ વિભાગમાં નિષ્ણાતોતી જરૂર પડશે એવે! સપણ ખ્યાલ નાણાખાતા 

અતે ગૃહુખાતાના વડા અધિકારીઓને હતો જ નહીં. સમાચાર ખાતામાં કેળવાયેલા 

રેડિયો પત્રકારિત્વતા નિષ્ણાતો, વિજ્ઞાપન અતે દશ્ય-પ્રચાર નિદેશાલયના 
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દકતરમાં ન્નહેરખબર્ના શાસ્ત્રના જાણુકાર નિષ્ણાતો, પ્રકાશન ખાતામાં પુસ્તક 

પ્રકાશનના કામકાજની પ્રત્યેક વિગતોના જાણુકાર નિષ્યાત અતે એમ સૌ 

ક્રાઈ વિવિધ ખાતામાં એના નિષ્ણાતો હોવા જરૂરી છે. 

એક વાર સેન્દ્રલ ઇન્ફર્મેશન સવિસ, એટલે કે કેન્દ્રીય માહિતી સેવાની 

રચના થઈ કે પછી જેએતે પમારધેોરણુ - પગારવધારો, ઊંચી પાયરીઓએ। 

વગેરેતા મોહ હતો તેમની વચ્ચે એક વિભાગમાંથી વધારે પગારના ખીન્ન વિભાગ- 

માં બદલીઓ કરાવવા માંડી. આમ થવાથી જે ખાતાતો નિષ્ણાત ચાલ્યા જવાથી 

તેના પાકા અનુભવની તે ખાતામાં ખે!ટ પડી તે તરક કેરઈએ કશું ખ્યાત 

આપ્યું નહીં. 1950 બાદ આકાશવાણીના સમાચાર ખાતામાં આમ ધોરણે 

ઊતરતાં જઈ બગાડો દાખલ થયે. એ માટે આકાશવાણીતા ઉપરી અધિકારીઓ 

આ એક ખાતામાંથી બીજે જવા દેવાતો [નિણેય ભૂલભરેલે! લાગવામાં સૌ 

કાઈ એકમત હતા. પણુ ખીજ તો થાય પણુ શું? 

જે વ્યક્તિઓતે આક!શવાણીના સમાચ!ર-ખંડમાં પત્રકારત્વના કામમાં 

વર્ષા'મર્ તાક્ઞમીમ આપી કુશળ બતાવવામાં આશ્યા, એમાં પ્રકાશન ખાતાના, 

હાપા ખાતાના, ત્નહેરખબર ખાતું ચલાવનારા, કિલ્મ ખૂતાવનાર અને ખહાર મેદાનમાં 

ચોરેચેકે ન્નહેરાત કરનાગાં ખાતાંમાંથી વિવિધ પ્રક!ર્તો ખીચડો એક્કો થાઈ ગયે।. 

સમાચારપત્રક તૈયાર કર્વાતો એમતે બિલકુલ અતુમવ જ નહીં. આ કંઈ સરકારી 

ખરડા-ખરીતાતી ન્નહેરાત કરવાની વાત નહોતી કે સરકારી ખાતામાં જે એમણે 

હાંસલ કર્યું તેનાં પત્રકો બતાવવાની પણુ વાત નહેતી. તેસ જહેર્ખબરની નકલ 

કરવાતી વાત નહોતી, ૭1પ!માં લેખ લખવાની વાત પણ નહે[તી, પ્રસારણ 

મા્ટે સમાચારપત્રક તૈયાર કરવાનું નિષ્ણાતોનું કામ, તે એમનાથી થઈ શકયું જ 

નહીં. બે-ત્રણુ વર્ષ સમાચાર-ખંડુમાં સમાચારપત્રકો તૈયાર કરતાર્ સમાચાર 

સંપાદક કે સહાયક સંપાદકને પગારમાં બઢતી આપવા માટે ખબીન્ન ખાતામાં 

બદલી નાખવામાં આવતા, પરિણામે સમાચારપત્રકો તૈયાર કરવાની કક્ષા 

બગડતી ગઈ, જત જાતતા વ્યાકરણુ-દોષે, તેમ જ ચોક્કસ પ્રચલિત કહેવતો તથા 

લેોકખબે।લીતા પ્રયોગોમાં ભૂલે દાખલ થવા માંડી, લખાણુતે મઠારવાનું કામ 

ખગડયું. શ્રોતાઓતે ગમે તેતા રસપ્રદ સમાચાર એકઠા કરી એમાંથી તારવણી કરી 

એ સુઘટિત બનાવવાતે કસખ વિસારે પડયો, અતે સરકારી ખાતાંઓમાંથી જે 

યાદીઓ ત્યાંથી તૈયાર થઈ ને આવે તે, તેવી જ છઊાલતમાં પ્રસારણુ માટે જવા 
ર. 

માંડી. દેશમાં અતે પરદેશમાં જે ખાસ ખખરપત્રીએ તીમવામાં આવ્યા હતા, 
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એમને પણુ પ્રસારણુનો કશે! જ અનુભવ નહીં, એટલે થે!ડા અપવાદ સિવાય 
મોટા ભાગનાં લખાણા જવ વિતાનાં, એમાં જે એમને કહેવું હોય તે વ્યવસ્મિત 
ગોહવાયા વિના જ આવવા માંડયાં, આમ સમાચાર-ખંડતી તાલીમ વિનાની 
આણૂધડ વ્યક્તિઓને હાથે તૈયાર થઈ તે આવતો મસાલે। કેઈ પણુ પ્રકારની 
અસર નિપનવી ગકે એવે! તીવડયો નહોં. 

રૅડિષ્રો-પત્રકારત્વ, આકાશવાણીનું પત્રકારત્વ એ સામાન્ય પત્રકારત્વ કરતાં 
ધણુ। જદા પ્રકારતું છે, અતે એ માટે એને ખાસ માવજત અતે જદી તાલીમતી 
જરૂર રહે છે. બાં.બી.સીતાં સમાચારપત્રકો ત્યાંતાં કે!ઈઈ ન્નણીતાં છાપાંઓમાં 
એમ ને એમ પ્રગટ ન કરી શકાય, તેમ એ છાપાંનાં ખાસ લખાણો પણુ રૅડેયો 
પર પ્રસારિત ન થઈ શકે, કારણુ રૅડિયોનું માધ્યમ જ અલ્ષાયદું છે. પણુ આકાશ- 
વાણીનાં સમાચારપત્રકે, ઘાટમાં, લખાણુમાં, માવજતમાં, ભાવાતી બાંધણીમાં 
હાપાંઓમાં જે પ્રકાર્તાં લખાણો આવે છે તે જ પ્રકારનાં હોય છે. એટલે એની 
શૈલી આડૅબરી અને વધારે પડતી સાહિત્યિક જ રહેવાની એ દેખીતું છે. 

હા, કેન્દ્રીય સમાચાર સેવા ઊભી કરવામાં ભૂલ થઈ એ તો હવે સો કોઈ 
કખૂલે છે, ૭તાં એમાં કામ કરનારાઓને પોતાના કામમાં જરાયે ષ્યાન નહીં, 
અને પગાર વધારામાં, ઊંચી પદવી પર બદલી કર।વવામાં વધારે ર્સ હોવા છતાં 
સરકાર એ સોતે છૂટા કરી શકતી નથી. હતાં, આવું ભારંખમ અતે ખર્ચાળ 
સમાચારતંત્ર રાખ્યા વિના, સા2। પગાર આપી, પગારવધારાની પણુ જેગવાઈ 
કરી ખાતાને સુધારી શકાય એમ છે. સમાચાર સેવામાં જે પગાર્ધે!ર્ણુ છે એ 
કરતાં ઓછી સંખ્યા હોવા ૭તાં ધણાં ઘણાં ૭ાપાંએમાં કેન્દીય સમ!ચ'૨ સેવા 
કરતાં વધુ ઊંચા પગારો આપવામ! આવે છે. આકારવાણીનું દક્તર્ સરકારી 
ન હોત તો દેરાના ઊંચામાં ઊંચા પ્રકારના સમાચાર-તત્રના નિષ્ણાતોની સેવા મળી 
શકત અને તેમને રેડિયેો। અતે ટી.વી. પત્રકારત્વતી તાલીમ પણુ આપી શકત. 
અને દુનિયામાં જે જે પ્રખ્યાત પ્રસારણુતંત્રો છે, એતા જેવી સંસ્થા પષ્યુ ઊભી 
કરી શકાત. 

અનુવાદ-કલા કે તરજુમો કરવાના કસબમાં પણુ જ્યારે અંગ્રેજમાંથી જદી 
જદી ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરવામાં આવે ત્યારે તો ધણા મોટા ૭બરડા થતા 
જેવામાં આવે છે. 350થી 800ના પગાંર-ધોરણુમાં બંને ભાવાઓમાં પારંગત 
અતે ઉપરથી રેડિયો-પત્રકારત્વની જણુકાર વ્યક્તિ મળવી લગભગ અશકય છે, 
પરિણામે આડૅબરી ભાષામાં ગૂંચવણો પેદા થાય એવાં સમાચાર્પત્રકરો તૈયાર થાય 
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છે. જેમને પોતાતી ભાષાનું સાન છે અતે અભિમાન છે એવા શ્રોતાવર્ગમાંથી અસંતોષ 
અને ન્નતન્નતની ફરેયાદો આવતી જ રહે છે. લોકસભામાં જેએ હિદી ભાષાના 
જ આગ્રહી છે તે જૂથ હિન્દી ભાવાનાં સમાચાર્પત્રકોતે અંગ્રેજી સમાચારપત્રકથી 
અલગ ખતાવવાંમાં સફળ તીવડયાં છે. મોટા ભાગના હિન્દી સમાચારપત્રકનુ। 

ખરડા ખાસ નીમેલા અધિકારીએ મારક્ત સ્વતંત્ર રીતે હિદીમાં જ તૈયાર થાય છે, 
એતે લઈ ને બીજ ભાવાએતાં સમાચારપત્રકામાં ને ખામીઓ જણાય છે તે 

ગખેમાં જણાતી નથી. આ પહ્દાતિ ને ખીજ ભાવાઓમાં દાખલ કરવામાં આવે 

તે! સમાચારના મખ્યસ્થ કેન્દ્રને અલમ અલ્ઞગ બતાવવાનું સુગમ થઈ પડે. 

હા, પણુ હિન્દી સમાચારપત્રકમાં પણુ અંગ્રેજ સમાચારપત્રકના દોષો તો 
છે જ, કારણુ એ બધા જ કેન્દ્રીય સમાચાર સેવાના અધિકારીએ તૈયાર્ કરે છે, 
અતે એ અધિકારીઓને રેડેયો સમાચારના ઘાટવૂટનું જરા પગુ સઃત તથી. 
ઉપરાંત હિંદી સમાચારપત્રકોમાં જે ભાવા વાપરવામાં આવે છે તે સમજવી અઘરી 

થઈ પડે છે. કારણુ જે પ્રચલિત [હિદી ભાવા છે, એના થકી એ જદી છે. આગલાં 
પ્રકરણોમાં આકાશવાણીની કૃત્રિમ હિદી ભાવા મારે મેં ઉલ્લેખો કર્યા જ છે. 
સમાચારતનાં પત્રકો તો જેટલાં સરળ બતાવી શકાય એટલાં સરળ બનાવવાં 

જેઈ એ. એટલે વધારેમાં વધારે શ્રોતાગણા સાંભળી-સમજ શકે, પરંતુ 

આકાશવાણી એ બધાંતે જેટલાં જટિલ અતે અગમ્ય બનાવી શકાય એટલાં 

કઢંગાં બનાવે છે. 

અંગ્રેજ ભાષાનાં તેમ જ બીજ ભાવાઓમાંતાં સમાચ'રપત્રટેોના વાચન ઉપર 

હાપાંઓમાં વારંવાર ટીકા આવ્યા જ કરે છે, એટલે એ વિશે એતી ખામીઓ- 

ની યાદી કરવી અહીં [બેનજર્રી લાગે છે. આમાં એક મોટી ખામાં તો એ છે 

કે જેઓ એ સમાચારપત્રકો વાંચે છે, તે પોતે શું વાંચે છે તે જ સમજતા 

તથી. આને અર્થ એ કે એમનાં નામોનાં તથા શખ્દોનાં ઉચ્ચારણ ખોટાં, ખોટી 

જગ્યાએ ભાર્, નહીં અથકવું જોઈ એ ત્યાં [વેરામ કે અવેવિરામ તો કયારેક વળી 
વિના અટકયે, અતે જે લખાણુ એમતે પૂ રું પાડવામાં આવ્યું છે તે યંત્રની માફક 
વાંચી ન્નય; પે;તાની નતે એમાં ભૂલ સુધારવી કે દેખાતી ભૂલે સુધારવાની 

આવડત સરખી નહીં. 

સાર ભણેલા કામ કરનારાઓ આકાશવાણીમાં શા માટે નથી દાખલ થતા ? 

કાર્ણુ સમાચારપત્રકનું પ્રસારણુ કરવું અતે કાર્યક્રમોની ન્નહેરાત કરવી એ 

એક એવું ચોકઠું છે કે એમાં એક વાર્ ભરાયા ત્યાંથી વધારે આગળ જવાનો 
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માગે રહેતો તથી, એટ્લે કોઈ એનાઉન્સર કે સમાચાર વાંચનાર સાહસિક 
વ્યક્તિ અહીં દાખલ થયા બાદ ખીજ કોઈ મોટી પદવીએ પહોંચી શકતો નથી. 
પગારનો વધારો કરવા થટી આતો ઉકેલ નહીં આવે. એમ થાય તો તે થેાડ! 
સમય પૂરતો જ રહે, એને બદલે નાટકો રજ કરી શકે, નાટકો તથા રૂપક 
લખી પણુ શકે, નાટકોમાં ભાગ લઈ શકે, જાહેરમાં બતતા બતાવે! ઉપર આંખે 
દેખ્યો હેવાલ આપી શકે, 1વેવિધ પ્રકારતા કાર્યકમો વિવેચના સાથે રજ કરી 
શકે, સમાચાર વાંચી શકે એવાં વિવિધ કામો કરી શકે એવી ન્નત નનતની શક્તિ 
ધરાવનાર વ્યક્તિઆતે આ કામ મારે પસંદ કરવી ન્નેઈ એએ આમ થાય તો 
સમાચારપત્રક વાંચતારાએ અતે કાર્યકમો પ્રસ્તુત કરતારાઓના કામમાં જે 
નીરસપણું છે તે ચાલ્યું જશે, બીન્નં મહત્ત્વનાં કામો માથે લેવા પ્રેરાગે, અને 
આવડત અતે ઇચ્છા હોય તો આખા કાર્યકમોના કાર્યકમો! તિયોજવાની પણુ 
તક મળરૈ. જો એક પ્રસારણુ-સેવા જેવી પહતિ ચાલુ કરાય તો! સમાચાર 
ખાતાના ઘણા સવાલે। હલ થઈ શકે. એતો નકશો આવતા પ્રકરણુમાં આપણે 
ચર્ચીસું. આ સેવામાં આકાશવાણીના પત્રકાર્ત્વન! વિવિધ કર્મચારીએ, અનુવાદ 
કર્તારાઓ, સમાચારપત્રકેો વાંચતારા, અતે કાર્યકમો! રજુ કરનારા કર્મચારીઓ, 
ખૂધા જ આવી શક્રે. આ પ્રકારતી વિસ્તૃત સેવાયોજ્ના હોય તો જ કામ 
કરનારાઓને એક વિભાગમાંથી બીન્ન વિભાગમાં કામનું વૈવિષ્ય હોવાથી જવાની 
હૉસ રહે, ઉત્સાહ વધે, પગારધેરરણુ વધતાં રહે, અતે પોતાના પ્રિય વિભાગોમાં 
પોતાને ર્સ પડે એવા કામતી જ્નેગવાઈ પણુ મળી રહે. 

સમાચારનીતિ: 

આકાશવાણીમાં કેઈ પણુ પ્રકારની સમાચારનીતિ ન હોવાતે કારણે સમા- 
ચારમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણું મુશ્કેલીએ ઊભી થતી રહે છે, એમ ચંદા 
સમિતિના અહેવાલની તોંધ છે. જો એકધારી કેઈ પણુ પ્રકારની નીતિ હોય તો 
કામ કરતારા ચોક્કસ નિણુયે! લઈ કામતે આગળ બદઢાવે, ભારતની પ્રન્નમાં જે 
વિવિધ અતે વિરૃદ્ધ પ્રકારના મતમતાંતર પ્રવર્તે છે એતે! ખ્યાલ રાખી, ભિન્ન 
ભિન્ન મતોને ઘટતું સ્થાન પણુ આપે. શ્રોતામંડળનો વિશ્વાસ જતી શકાય એ માટે 
એકધારી તીંતેતી જરૂર છે, એટલું જ નહીં પણુ સમાચારોને તટસ્થતાથી 
અતે ઝડપથી પ્રસારિત કરી રાકાય. એકધારી કોઈઈ પણુ સમાચારતીતિ હોય 
તો સમાચારતંત્રમાંથી વ્યવસાયી નિષ્ણાત પત્રકારોનાં ધોરણુ અને સિહ્ધાંત પ્રમાણે 
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સમાચારપત્રકોનું પ્રસારયુ થઈ શકે, પણુ એની ગેરહાજરીમાં સરકારી મંત્રાલયમાં 

સત્તા પર્ હોય તેમની ધૂત પ્રમાણે પ્રસારણુ થયા કરે. પણુ ચંદા સમિતિએ 

આ ભલામણુ કરતી વખતે એ ખ્યાલ ન રાખ્યો કે આકાશવાણી એક સરકારી 

તંત્ર છે, જેતે લીધે તે સ્વતંત્ર સમાચારતીત ન રાખી રાકે. 

સમાચારપત્રકો ઉપરાંત સમાચાર-ખાતું જાતજાતના વિષયે ઉપર્ વાર્તાલાપા 

પણુ ગોઠવે છે, એ ઉપરાંત તાજ્ન બનાવો! ઉપર્ ચર્ચા-ચેતરો ચોઝટે છે. આનું 

પ્રસારણુ અંગ્રેજ તેમ જ હિન્દી ભાષામાં દિલ્હીથી થાય છે, અતે આકાશવાણીનાં 

ઘણાં કેન્દ્રો ઉપરથી એ જ રીતે પ્રસાર્ણુ થાય છે. એમાંની કેટલીક તે માહેતી- 

વાળી, કેશ્લીક ઉશ્કેરે એવી, પરંતુ એ બધી શ્રોતાએતે રાષ્ટ્રીય તેમ.જ આંતર- 

રાષ્ટ્રીય બાખતમાં સમજૂતી પૃગી પાડવા માટે નિયોજવામાં આવે છે. ધણા 

ત્રોતાખા આ સાંભળી ચાલુ બતાવે! વિશે ડીક દીક પ્રસાણુમાં માહિતી મેળવે છે, 

અને એ રીતે એ એક ઉપયોગી સેવા બશ્નવે છે. અલબત્ત, આગળ જણાવ્યા 

પ્રમાણે સમાચારપત્રકોમાં જે જે ખામીએ ગણાવી છે, તેવી ખામીએ! અતે 

તબળાઈ એથી તે ભરપૂર હોય છે. એક ડેંકાણુ બધી સત્તા કેન્દ્રિત હોય ત્યાં 

રાષ્ટ્રાય અતે આંતરરાષ્ટ્રીય સવાલો આગળ પ્રાંતીય કેન્દ્રો ઉપરથી તે ધારે તો 

વિવેચના, વાર્તાલાપ અતે તાનન બનાવે! ઉપર્ ચર્ચા ગોડવી શકે છે, પણુ મોટે 

ભાગે એમને! સમય દિલ્હીના હાથમાં ખવાઈઈ જાય છે અતે તે પ્રસારણ! કરાંજયાત 

કરવાં પડે એટલે પે!તાનાં કેન્દ્રો ઉપરથી મતોરંજનતો જે થોડાધણે સમય 

મળે એમાં એ કેન્દ્રો કાપ મૂકવા તૈયાર્ ન હોય એ કુદરતી છે. વળી એમને 

પોતાનાં કેન્દ્રો ઉપરી સમ!ચારપત્રકોનું પ્રમારણુ કરવાનું હોય છે, એટલે 

ભાગ્યે જ સમય મળે. 

1967માં આકાશવાણી માટે ધારાધોરણુતી ધારાસંહિત! ઘડાઈ, એતે 

આધારે વાર્તા્ષાપમાં મિત્રરાજ્યે! ઉપર તેમ જ ધર્મ અતે કોમ ઉપર્ ટીકાટ કેર 

ન કરાય, હિંસાતે પ્રચાર્ ત કરાય, રાષ્ટ્રપતિ, રાજ્યપાલ અતે ન્યાયાવીશ ઉપર 

શકા ન કર્! ય તેમ જ પ્રાંતીય રાજ્યો તથા મધ્યસ્થ સરકારની વિરુદ્ઠતી પણુ 

ટીકા ન કર્ાય, તેમ જ અશ્લીલ, આખરૂને ખદ્દો લાગે એવું અતે કાયદો તથા 

વ્યવસ્થાને ન્નળવવામાં ખતરો પડે એવું કંઈ ત બોલાય. 

આમ આ ધારાસંહિતા કેવળ નકારાત્મક જ છે અતે ચર્ચાસ્પદ સવાલે 

ઉપર્ છૂટથી વિવિધ પ્રકારના મત પ્રદશિત કરી શકાય, કે એવી સ્વતંત્ર ચર્ચા 

પણુ નિયોજી શકાય એવી રચનાત્મક નીતિ અમલમાં મૂફી શકાય એ પ્રકારતી 

આ સંહિતા તો નથી જ એમ કહી રાકાય. 
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“ચાલુ બતાવે!', “આજે સંસદમાં કેન્દ્રિત ચર્ચા', “સ્પૌટ લાઇટ' જેવા 
નિશ્ચિત મથાળાના વિષયો ઉપર્ મોટે ભાગે બહારતી વ્યક્તિઓને ખે।લવા 
નિમંત્રણુ આપવામાં આવે છે. એટલે આટલાં વર્ષા: થયાં તે,પણુ લેકે! સાંભળતા 
રહે એવા નિષ્ણાત રાજકાર્ણુના વિષયના ઉત્તમોત્તમ વિવેચકાનું જૂથ રચી નથી 
શકાયું, કારણુ કે આકાશવાણીતે હમેશાં એવો ભય રહે છે કે એના પર પહ્ષ- 
પાતનો આક્ષેપ થશે. ખરેખર આ સ્થિતિ દયાજનક છે. પરંતુ એથી પણ્ વધારે 
દુખદાયક પ્રથા તે! આકારાવાણીમાં જ કામ કરનારી કેટલીક વ્યક્તઓને પોતાનાં 
સાચાં નામ બદલાવી, ખોટાં નામો આપી, એમની પાસે, રાજકારણુના [વષયો 
ઉપર્ 1વવેચના કર્ાવવી; કારણુ એ પ્રમાણે કરવા ન્નહેર્ જનતામાંથી પૂરતી સંખ્યામાં 
વિવેચકે! મળતા નહોતા. આ પ્રથા પ્રસારણુનતાં તમામ ધારાધેરરણુની, તીતિતી 
[વેરૃ& દાખલ કરી એ તો હદ થઈ ગઈ આ કમનસીબ ઘટનાને કારણે આકારા- 
વાણીએ તંત્રીપદતો આંધિકાર લઈ લીધે. એટલે એમ કે સરકારનું આ દણિબિન્દ 
છે, એટલે કે શાસક પક્ષનું પણુ એ જ ર્છિબિત્દુ છે. એ બાબતમાં આક!શવાણી 
સહમત છે. અહીં આકાશવાણીના આ સરકારી અમલદારોનાં વલણુ હંમેથાં 
સરકારનું જ વલણુ દાખવતાર।ં હાય એ ઉમેરવાની જર્૨ છે ખરી? 

આ જ કામ આકારવાણી નહેરમાંથી એકતરફી ખેોલલતારાએતે શોધીને 
પાર્ તો પાડી શકે, પણુ શ્રોતાઓએ એમનાં નામથી અતે વલણે!થી પરિચિત 
હોવાને લીધે એમતા વિચારોતે તથા તેમાં થતા પહ્ષપાતને સમજ શકે, પણુ ન્તે 
સરકારી અધિકારીઓ પોતે ખેો!લતારા હોય તો તેમતા વિચારોના વા૦બા- 
પણુ!ની શ્રોતાએને સમજ તન પડે તે સ્વાભાવિક છે. 

સિદ્દાંતતી દણ્િએ અતે લોકસભામાં પુઠાતા સવાલોના જવાબમાં આકાશ- 
વાણીતે। દાવે। છે કે રાજ્કારૂણુ અતે ચર્ચાસ્પદ સવાલોમાં- તો આકાશવ:ણી 
ડાબેરી અતે જમણેરી પક્ષમાંતા પત્રકારાતે અતે સાહિત્યકારોતે બે!લાવી બંને 

પ્રકારનાં દષ્ટિબિ-દુએ રજ કરે જ છે, પરંતુ પ્રત્યેક છાપું વાંચનાર્ ન્નણુતો હોય 
છે કે છાપામાં કામ કરનાર્ વ્યાક્તના પોતાના [વચારોા જે ૭ાપામાં કામ કરતો 
હોય એતી નીતિથી કયારેક જદા હોય છે, પત્રકારો એવાં વિવેચનો કરવા આવે 
ત્યારે કેટલીક વાર્ અન્નણુતાં જ સરકારી મંતવ્યોને વ્યક્ત કરતા હોય છે. પત્ર- 
કારોને જરા જેટલી સરકારની દ્ૂ'ફ મળતી હોય તો તે પોતાનાં મંતવ્યો! થોડાં- 
ઘણાં શા માટે મઠારે તહીં. નાહક એના નામ પર આકારવાણીતી કાળી ચોકડી 

પડે એવું ઇચ્છે પણુ નહીં, અતે વળી થોડીધણી એના પોતાના નામતી જાહેરાત 
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થાય તે વયાર્ામાં. કયાંક ક્વચિત્ , આકાશવાણી ઉપર તદ્દન સ્વતંત્ર મત ન્નહેર્ 
થાય, પરંતુ જે “સ્પોટ લાઇટ'તો નિયમિત શ્રોતા છે તે આકાશવાણીમાં મોટા 
મતભેદતી વાતોમાં બવી બાજના વિચારો પ્રસારેત થતા નથી એ સ્પષ્ટપણે 
ન્નણુતે। જ હોય છે. 

ચૂંટણી સંખંધી પ્રસારણ : 
આકાશવાણી માગ્ફત ચૂંટણી થવા પહેલાં જદા જદા પક્ષો દ્દારા પ્રસાગ્ણુ 

ગે!ડવાયાં તથી અતે એમ જદા જદા પક્ષોના તેતાબોના ર।જકારણુનાં તેમ જ 

અર્થતંત્રનાં મંતગ્ષો શ્રોતાખા સમક્ષ ર્જ કરાયાં નથી, એનું કાર્ણુ આકાશવાણીએ 
કે ચૂંટ'પી ગોડવનાર સમિતિને એ દિશામાં કશાં પગલાં લીધાં નથી એમ નથી. 

વિરોધ પક્ષના સભ્યો માને છે કે આકાશવાણી ઉપરથી શાસક પક્ષ તરફથી 

પોતાને પ્રચાર અને પોતાની જનહેરાંત તો નિર્યામેત થયા “૪ કરે છે. એમાં પ્રધાનો 

અતે અત્ય વિવેચના કરનાર્ાએ! જવાબદાગ છે. પાંચ વર્ષતા ગાળામાં એક કે ખે 

પ્રસારણ થાય એ વિરોધ પક્ષ માટે ન્યાય કરનારાં છે એમ તો કોઈ નહોં જ 

માતે. વળી કૉંગ્રેસ પક્ષ અતે લોકસભામાં વિરોધ પક્ષે જે મો।ઢામાં મોટો પક્ષ 

હોય એ ખે વચ્ચે સંખ્યાતો એટલે મોટો તકાગત રહેતો હોય છે કે બધા 

પક્ષોને રચે એવે। તોડ કાઢવો અધરો પડે છે. 

1962માં ચૂંથ૫ણી જેગતા વડા અધિકારીએ દેશના દરેક પક્ષતે પંદર પંદર 

મિનિટ અને કૉંગ્રેસ પક્ષતે એક વધારે ખંદર્ [મંતિટ્તા ટુકડાઓમાં પ્રસાર કર્વાતી 

દગ્ખાસ્ત મૂકી હતી. ખરું જ્તેતાં કૉત્રેસતા પક્ષનું જ્નેર જતાં એકંદરે આ દરખાસ્ત 

ન્યાયી હતી. સ્વતંત્ર અતે પ્રશ્ન સોશ્યાલિસ્ટ પક્ષે આ દરખ સ્તતે વધાવી લીધી, 

સી.પી.આર્ઈ એ કૉંગ્રેસસી વધારતી પંદર [મેરિટ મ.ટે વાંધો લીધે!. પછી જતસંધે 

પણ વાંધો દર્શાવ્યો. સોશ્યાલિસ્ટ પક્ષે તો જવાબ જ ત આપ્યે.. 1567માં 

અતે 1971માં ફરીથી ચૂંટણી અધિકારીખે દગખાસ્તે! મૃછી, પણુ કયાંય કેઈ પક્ષ 

એકમત થઈ શકતા તહોં. 

રાજકીય પક્ષોના પ્રસારણ : 

જાં જ્યાં પ્રન્નસત્તાક રાજ્યે છે ત્યાં લેકોતે ચર્સાસ્પદ બાબતો વિરે 

ત્તાનથી અતે ર્।જકીય વિચારથી વાકેફ કરવા પ્રસારણ એક અગત્યનું માષ્યમ 

છે એમ મનાયું છે. ધણા દેશોમાં વિંધેસર કે અવિધિસર જદા જદા ર।જકીય 

પક્ષોના તેતા પોતાના પક્ષના મતદાવા રજૂ કરી શકે એ માટે ત્યાંતી પ્રત્નરણ 
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સંસ્થાના વડા અતે વિવેધિ પક્ષોના તેતા ભેમા મળી સહકારથી કોઈ ને કોઈ 
વ્યવસ્થા નક્કી કરી દે છે. અતે કેટલા વાર્તાલાપો ગોઠવવા એ પણુ નક્કી કરે 
છે. એમાં પ્રસારણુ સંસ્થા સમય ફાળવી આપે, એ સમયના કઈ રીતે કેટલા 
ભાગ પાડી જદા જદા પક્ષો ભેગા મળી પોતા માટે ફાળવેલો ભાગ નડ્ઝી કરી 
દે. વિષય અતે વક્તા પક્ષ નક્કી કરે, અતે નને કે॥ઈ પક્ષ બીજ્ન પક્ષતે જવાબ 
આપના ધારે તો તે વળતા જવાબ પણુ આપી રાકે. 

જ્યાં ર।જ કરનારા પક્ષતી વિરોધ પક્ષ કરતાં બહુ મોટી બહુમતી ન હોય 
અતે દમણાં હમણાં ઇંગ્લંડમાં એવું બતતું હોય છે કે ત્યાં બંતે પક્ષે!ને સરપ્પા જ 
સમયના ભાગ ફ્!ળવવામાં આવે છે. બંને પક્ષતે સરખે! સમય ફાળવવાથી વિરે।ધ 
પક્ષ પણુ સત્તા ઉપર આવી શકે છે, કાર્ણુ લોકમત બંતેતી વાતો ખરેોબર 
સાંભળી નિર્ણય કરે છે. આમ વિવિધ પક્ષોના પ્રસારણુ થકી લે।કશાહીની પદ્ધતિને 
સારા એવે। સહારા મળે છે. આપણે ત્યાં ચૂંડણી અધિકારીની દરખાસ્ત નામંજર 
કર્યા બાદ એવી વ્યવસ્થા થઇ જ શકી નથી. આપણી લોકશાહી હવે પાકા અનુભવને 
પાટે ચડી છે એવો આપણે દાવો છે, અતે એમાં આપણે ગૌરવ પણ લઈ એ 
છીએ. આ નાનકડા કોયડાનો કેપ્ડ પણુ રીતે ઉકેલ લાવવો! જોઈ એ. કૉંગ્રેસ 
પક્ષ કરા જેટલું દિલ મોડું કરે તો જેટલી સંખ્યામાં મત મળ્યા હોય, એ ઉપર 
ખેઠકો મળી હોય તે ઉપર નહીં, એમ નક્કી કરી ચુંટણી ઝુંબેશ મા? ર।જકીય 
પ્રવચતે! નિયોજ શકય. આમ થાય તે। જ્નદૈંગ્ મત પ્રદશિંત કરવાને પ્રન્નને સરખી 
તક પણુ મળે; અતે વિરોધ પક્ષ પ્રત્યે ન્યાયી વર્તત પણુ કર્યું' કહેવ્!ય, 

અહોં અતે આગળ ઉપર આકાશવાણીતી સમાચારની(િતી ખામીઓને લઈ ને 
એની ધારી અસર્ નથી થતી, એ વિશે જે કંઈ કહેવાનું છે તેમાં એક વાત તરી 
આવે છે. આખી વણીવરી વ્યવસ્થામાં પ'કાં પારંગત અનુભવી ધ્રોરણે!તી ખામી 
છે. આનાં કારણે! મારે સમત્ર વ્યવસ્થા, એમાં કામ કરનારા અધિકારીઓ અને 
એ ખાતા ઉપર સરકારી તંત્રનું તિયંત્રણુ જવાબદાર હોઈ શકે. હા, જે કે 
એમ સીધો! સવાલ પૂછે કે સરકારી સમાચાર-સંસ્ધા સ્વતંત્રપણે કામ કરી રકે ? 
તે! તેતો એક જ જવાબ છે કે ના. 
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ખીજ વિશ્વયુદ્ધ થયું, એ કારણે ઉત્તર પશ્ચિમે આવેલા અક્ધાનિસ્તાનનું 
યુદ્ધમાર્ચા ઉપર મહત્ત્વનું સ્થાન એ સંન્નેગોમાં જિટિશ સરકારે પોતાનાં 
દૃણિબિન્દુઆતે એ બાજ પ્રસારિત કરવા [હદમાં આકાશત્રાણી ઉપગ્થી દેરા- 
ખહાર સમાચાર તથા કાર્યકમો પ્રસ્તુત કર્વાતી વ્યવસ્થા [વિચારી અને અમલમાં 
મૂકી. એતી શરૃઆત થતાં જ, પહેલી ઓક્ટોબર 1959થી દરરે।જ પુશ્તુ ભાષામાં 

એક કરયકમ પ્રસ્તુત થવા માંડયો. જ્િટેશ [હેન્દમાં જ્યાં ન્યાં પુશ્તુભાષી 
પ્રન્નજને; વસતા એમને ઉદ્દેશીને પગુ આ કાર્યકમ યેન્નયે। હતે!. સષ્યપૂર્વ 
પ્રદેશમાં યુદ્ધના મોર્ચા છિટતતે માટે અતિ મહત્ત્વતા હતા, એટલે ડિસેમ્બર 
1939માં અતે 1941માં એમ પહેલાં અક્ઘાન કાર્સી પ્રેક્નએ માટે, અતે 
“રન માઝે ફારસીમાં તથા અર્ત દેશે માટે અગ્બી ભાવમાં ખે વધુ કાર્યકમે। 
તિયોક્નયા. 

હવે 1941માં “્નપાતે એ જંગમાં ઝંપલાવ્યું એટલે ડૂર્પૂર્વ અને દક્ષિણુ- 

પુવે એેયાના પ્રદેશોમાં વસતી પ્ર્નએ! માટે બે વધારે પ્રકારના કાર્યકમો 
ચોજ્વયા. આ પ્રદેશોમાં લંડતથી પ્રસ!રણુ કગ્વાતે બદલે દિલ્હીથી કરવ!નું વધારે 
અનુકૂળ પટે એ દેખીતું હતું. અ રાજકીય ષાર્યકમે! કહેવાતા, અતે તે બે 
ભાગમાં વહેંચાયેલા રહ્યા. હિદતી સરકાર ઇસ્તક અંગ્રેજ, તામિલ, હિન્દી, 
ગુજરાતી અતે બ્રિટિશ સરકારના માહિતી ખાતા તર્કથી ફાર ઇસ્ટર્ન ખ્યૂરો- 
(એક. છ બી.)ના તાણાંભંડોળ ખાતે ચીની, નનપાતી અતે એ બાજની ભાવા- 
ઓમાં કાર્યઃમે। તિયોન્નયા. હા, સ્ટુડિયો, ટ્રાન્સામેટર હિન્દતાં, ત્યાંથી પ્રસારણુ 
થાય પણુ એતી ઉપર દક્ષિણુ પૂવે એશિયા કમાન્ડના જનરલ છેડક્વાટસે અતે 
એક. ઈ: બી. એતો અધિકાર. ટૂંકમાં, ઈ ડી. સબટેસનત એક પાસ નિમાયેલા 
અધિકારી હતા અતે તેમતા જ હાથમાં બધા પ્રકારનો વહીવટી અધિકાર હતો. 
કાર્યકમેતી વસ્તુ અને -પ્રસારણુમાં આકારાવાણી પાસે કશે અધિકાર તણહેોતો. 
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1945માં રોજના 75 કાર્યક્રમો 22 ભાષાઓમાં પ્રસારિત થતા. પણુ જેવી 
લડાઈ પતી, મિત્રરાજ્યો જીત્યાં કે એમતે આ કાર્યકમે(માં કશો રસ ન રણો. 
એક. ઈ. બી.એ પોતાનાં ટ્રાન્સમિટર આફકારાવાણીને ભેટ આપી દીધાં. એ 
સાથે એતાં સરંજમ-સાધતેો પણુ આપ્યાં, અતે પ્રમારણુતો અધિકાર પણુ 
[હેદતે સૉંપ્યો, આમ હિન્દ પાસે દેશ બહાર પ્રસારણુ કરવાની આખી વ્યવસ્ધા 
આવી, પણુ 1945 અતે 1947 વચ્ચે આ પ્રકારના કાર્યકમેોમાં ધટાડે! થઈ 
ગયે. ઓગસ્ટ 15, 1947માં હિન્દ સરકારને આ દેશ બહારના પ્રસારણુતી 
વ્યવસ્થા ઉપર્ રીતસરતી પહેલી વાર વિચાર કરવાની તક મળી. એ જ સાલમાં 
ભારતથી ઇન્ડોનેશિયા પ્રસાર્ણુ કરવાતો કાર્યકમ નિષોવામાં આવ્યો. કારણ 
એ પ્રશ્ન અને ડચ પ્રજ્ન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલતું હતું. આથી ઇ-્ડાતેશિયાની સ્વતંત્રતા 
માટેતી લડતતે ટેકો આપવા ભારત સરકારે પહેલી વાર્ રાજકીય કારણોસર 
પ્રસારણ્। રારૂ કર્યા. 

પછી તો બીજ ભાવાબોમાં કાર્યકમો ધીમે ધીમે ઉમેરાવા લાગ્યા, અતે 
જેમ જેમ ર્ાજકાર્ણુના ક્ષેત્રમાં પરદેશી રાજ્યો સાથેતી નીતિ ઘડાવા લાગી 
તેમ તેમ તેમાં ઘટાડે પ'ગુ કરવામાં આનો. 

આજે આ દેશ બહારનાં પ્રસારણુ રોજના 33 કલાકતે હિસાબે 18 
ભાષાઓમાં થઈ રહ્યાં છે. આમાંતા મોથ! ભાગના કાયકમે। દિલ્હીથી એતાં 160 
શો વેવ ટદ્રાત્સામેટર ઉપરથી અતે ખે કલકત્તા અતે રાજકોટના મેગાવોટ 
ટ્રાન્સમેટર ઉપરથી કરવામાં આવે છે. સો! કિલેવોટનાં મદ્રાસનાં અતે મુંબધવાં 
થોટ વેવ દ્રાન્સમિટરો ઉપરથી દક્ષિણુ પર્વના દેશો તથા પૂર્વ આફ્રિકા માટે 
તામિલમાં અતે ગુજરાતીમાં કાર્યકમો પ્રસારિત કરે છે. આ કાર્યકમો મદ્દાસ 
તેમ જ મુંબઈ કેન્ર ઉપર જ રજુ કરવામાં આવે છે. 

આ ઉપરાંત ભારતમાં અતે પાકિસ્તાનમાં રહેતી પ્રન્ન માટે દિલ્હીથી 
ઉદ્ૂમાં, જલંધર્થી પંન્નખીમાં, રાજકોટથી સિન્ધીમાં અતે કલકત્તાથી બંગાળામાં 
પ્રસારણુ થાય છે. પરંતુ આ કાયકમે। વિદેશ સેવાના કાર્યક્રમે! પ્રગટ કરતી 
પત્રિકા “ઇન્ડિયા કોલિંગ'માં છાપવામાં નથી આવતા. કદાચ આ પ્રસારણે। 
ખર્ા અથમાં દેથર બહારનાં ન પણુ ગણાતાં હોય. 

આટલા બધા પ્રસારિત કાર્યેકમેતો સરવાળા આમ તો મોરો લાગે છે, 
પણુ બીજા દેશે!ની સરખામણીમાં એતો કશો હિસાબ નથી. ર્શિયા અને 
અમેરિકા પાસે અખૂટ સાધતો છે, એમને પોતાની વિચારસરણી અતે રાજય 
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તીતિ પોતાના દેશતી ખહાર્ ફેલાવવાની જરૂર છે. એટલે એ દેશો! વિશાળ 
પ્રમાણુમાં ન્નત ન્નતના કાર્યકમો યોજે એ દેખીતું છે 

છેલ્લાં થોડાં વર્ષામાં ચીતે રરિયા ન્નેડે સંઘર્ષમાં આવતાં પે!તાનાં 
ટ્રાન્સામેટરો વધારી દીધાં, અતે બંનેએ એકખી”્નતા કાર્યકમોતે મે!ટા પ્રમાણુમાં 
ગૂંગળાવવા સતત પ્રયોગ રારૂ કર્યા છે. ખી.બી.સી. અતે જર્મન ફેડરલ રિપબ્લિક 
પાસે પણુ વિશાળ કાર્યકમોનું આયે।જન છે જ. એમના પછી ઇન્ત્પ્ત અને 
આલ્ખેનિયા ભારત કરતાં બેવડા પ્રમાણુમાં પોતાના કાર્યકમે। પ્રસારિત કરે છે 
નાનું ક્યુબા, સ્પેત અને નઘધરલેન્ડ પોતાના દેરાબહાર ભારત કરતાં વધારૅ 
કલાકે! પ્રસારણુ કરે છે. આતે! અર્થ એટલે! જ થાય કે એક તો બહાર 
કાર્યકમો! વિસ્તારવા દેરા પાસે કેટલી સાધતસામમ્રી છે અને પોતાની વિચારસરણી 
કેટલી આગવી છે તે; અતે બીજે, ખીન્ન દેશોમાં પોતાના દેશતી એતી તાસીર- 
તસવીર્ ઉપસાવવાની કટલી નેમ છે, એના ઉપર્ બધા વિસ્તારતે આધાર 

જૂ 

રહે છે. 

ઉપરના બંતે મુદ્દાઆ ઉપર ભારતની સરકાર દેરાની બહાર પ્રસારણુ 
કરવાની ઉરીફાઈમાં ઊતરવાને ઇતેન્નર્ નહોતી. 1962માં ન્યયારે ચીને ભારત 
ઉપર હલ્લો કર્યોય ત્યારે આકાશવાણી પાસેની આંતરિક અતે ખાદ્ય પ્રસારણુની 
સાધનસામત્રીનો વિચાર કરવામાં આવ્યો અતે એમાં ઘણી ઊણુપો ન્નણુવામાં 
આવી, એટલે એમાં વધારો કરવા પગલાં લેવામાં આવ્યાં. ટ્રાન્સમિટરતી સાંકળ 
વિસ્તારવામાં આવી. એ થકી કાર્યક્રમો વધારવામાં આવ્યા, પણુ એકૅદરે ખીશ્ન 
ધણુ! દેશો કરતાં આ દિશામાં ભારતનું કામકાજ પ્રમાણુમાં ધણું ઓછું જ 
કહી શકાય. પૃથ્વીના ઘણા ભાગોમાં ભારત પોતાનાં પ્રસારણુ પહૉંચાડે છે, ૭તાં 
બંતે અમેરિકા ખંડૅમાં કરું પહોંચતું નથી. આનું કારણુ એક જ કેરે દિલ્હી 
કેન્ર થી આટલે દૂરના પ્રદેશોમાં પ્રસાર્ણુ પહોંચાડવું મુશ્કેલ છે. ઉત્તર 
અમેરિકા કે મખ્ય અમેરિકા કે દક્ષિણુ અમેરિકામાં કાર્યકમો! પહોંચાડવા માટે 
યુરાપમાં કે અક્રેકામાં ભારતતે એક દ્રા-્સમિટર હોવું જરૂરનું છે. મિત્ર- 
રાજ્યોના દેરામાં આવી સગવડ મળે તો લેવી કે નહીં એ વિશે એક વાર 
વિચારણા! કરવામાં આવી હતી, પણુ એના બદલામાં એતે આપણે શું શું 
આપવું પડે, અને એ થ૪છી રતવી સરકારને ન રુચે એવું પણુ કદાચ કરવું 

પડે, જ ્યીયે એે વિચાર બંધ કરવામાં આવ્યે. 

મ. સ*-પ 
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આકાશવાણીની દેશબહારતી કાર્યસરણીના હેતુએમાં બિનભારતીય 
ભાષાઓમાં તથા પ્રસારણા।માં ભારતના અતે વિદેરાતા સમાચાર ભારતીય દછિ- 
બિન્દુથી પ્રસારિત કરવા, એમતી સમક્ષ ભારતીય સંસ્કાતિ અતે ભારતના 
જીવનતો કંઈકે ખ્યાલ આપવા, એમાં ખાસ કરીને સામાજિક અતે આથિક 
ક્ષેત્રોમાં કરેલા વિકાસ વિશે માહિતી આપવી, અને જે પ્રદેશોમાં એ કાર્યકમો 
વિસ્તારવામાં આવે તે દેશોતી પ્રજ્ન સાથે મૈત્રીની ભાવના વિકસાવવી. 

પૂવે આક્રિકા અતે દક્ષિણુ પૂર્વ એરિયામાં ભારતની ભાષાઓમાં પ્રસારાતા 
કાર્યકમો થકી ત્યાંતી મૂળ ભારતીય જનતાતે આ દેશના વિકાસતેો ખ્યાલ આપી, 
એમને એમતી મૂળ માતૃભાષામાં સાહિત્ય અતે સંસ્કાર નણુવાની જે ખોટ 
પડતી હો્ય તે પૂરી પાડવી. 

પ્રતૈક વિભાગીય કાર્યકમોમાં જે વિષયો રજૂ થાય તેમાં આ હેતુઓ 
પ્યાનમાં રાખીને કહેવામાં આવે. આતો સમય 30થી 90 મિનિટતે હોય છે. 
એમાં ભારતનું સંગીત આવે, જદા જદા પ્રાંતનું સંગીત આવે, સમાચાર, એતી 
ઉપર્ વિવેચના આવે, ભારતમાં બતેલી ધટતાએ વિશે આકાશવાણીના ખાસ 
અહેવઃલેો આવે, રૂપકો, ઘટનાસ્થળે કરેલાં રેકડિં'ગ, સામાન્ય રસતા વિવયે 

ઉપર્ વાર્તાલાપો, અને પર્યટન તથા નિકાસતે વધારવા માટે ખાસ કાર્યકમો 
આવે. ભારતના તેમ જ પરદેશના રાષ્ટ્રદિવસ તથા મહોત્સવો! નિમિત્તે ખાસ 
કાર્યકમો પણુ રજૂ થાય. જ્યારે જ્યારે શાકય હોય ત્યારે ખાસ ચોક્કસ સ્થાનેથી 
પરદેશથી પધારેલા નામાંકેત મહેમાનો તથા ત્યાંથી આવેલા વિદ્યાથી આ સાથે 
વાતચીતના કાર્યકમો પણુ રજ્ કરવામાં આવે. કેટલીક કાર્યસરણીમાં ધમેપુસ્તકે- 
માંથી ખાસ શ્રોતાઓના લાભાર્થે ખાસ પઠન, એમાં અરખી સેવામાં કુરાન અને 
ખર્મી સેવામાં બૌદ્ધ ધર્મતી પોથીએમાંથી પઠન રાખવામાં આવે છે. 

ઘણી વાર પૂછવામાં આવે છે કૈ આ વિદેશ સેવા કશા મહત્ત્વના મુદ્દાસર 
કરે છે ખરી? આના જવાબ માટે ટ્રકમાં કઈ પરિસ્થિતિમાં આવી સેવા 
કામયાબ નીવડે છે તે વિશે કંઈક નનણી લઈ એ. વિશ્વયુદ્ધ રારૂ થયું તે પહેલાં 
ફ્રાન્સ માટે જર્મતીએ પ્રસારણે કર્યાં' હતાં તેતા વારવાર. ધણાં કારણો સાથે 

દાખલાએ આપવામાં આવે છે. આ દાાખલાઓમાં મુખ્ય તો ફ્રાન્સમાં ને 

નૈતિક નાહિંમત અતે હતાશા દાખલ થયાં, એને ગણાવવામાં આવે છે. આખી 
ફ્રાન્સતી પ્રન્નમાં આમ નેતિક હિંમત ધટી ગઈ હતી. હા, જર્મનીથી પરદેરાના 
કાર્યકમો પ્રસાર્વા માટે દ્રાન્સમિટરોની સગવડ સારી હતી અતે તે નિકટની 
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સરહુદોમાં સંભળાય તો વધારે સારું, એથી જર્મનીનો પ્રસાર સારા પ્રમાણમાં ફળ્યો. 
એમણે એવું જણાવવાતે। પ્રયત્ન કયો કે જર્મની બળવાન અતે ઉત્સાહથી ભરેલું 
અતે જ્યારે ફ્રાન્સ અને ગ્રેટબિટન નિર્માલ્ય અતે પડતી દશામાં હતાં. ક્રાન્સતી 

પ્રન આ સાંભળતી અતે સ્વીકારતી. વળી કફ્રાન્સતો રૅડિયે-પ્રચાર્ અપૂરતો, 

જાત જતતી ભૂલે! અને અતિશયોક્તિથી ભરેલો, અતે જર્મન રેડૅયેતે ગૂંગળાવવા 
મિથ્યા પ્રયાસવાળા હતે।. જર્મતીનતી એ જ નીતિરીિે ઇંગ્લંડુ સામે ન ફાવી 
શકી, કારણુ ઇંગ્લંડમાં સાચી લોકશાહી હતી. પ્રન્નમાનસ તંદુરસ્ત અતે ન્નેશીલું 

હતું, અતે ખાસ તો] નહેર જનતા હકીકત શું અતે અતિશયોક્તિ એટલે શું, 
એતો ભેદ સમનનારી હતી. ઇંગ્સંડતા માહિતી ખાતાએ અતે ખી.બી.સી.એ 
જર્મન રૅડિયોાને ગૂંગળાવનારીં એક પણુ પ્રયાસ ન કર્યો, તે બરાખરતું પગલું 
હતુ. એમને ભાન હતું કે જને એમ કરવા જશું તો જમનો જે વળતા દાવે 
બ્રિટિશા પ્રસાર કોને ગૂંગળાવગે તો એથી પણુ વધારે ખતરનાક પરિણામો આવશે. 

આપણા પાડેોશતે ખીન્ને દાખલે! લે. પચાસ અતે સાઠના દસકાઓમાં 
આકારાવાણીએ પૂર્વ બંગાળ માટે જે પ્રસાર્ણુ કર્યા એમાં જે સફળતા સાંપડી 
તે ન્તણીતી છે. પશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં ન્નહેર્ મત અતે માનસ ભારતતી વિરૃદ્ધમાં 
હતાં, અતે નને આકાશવાણી કારમીર્ માટે કંઈ પણુ કહે, અથવા એવું કું 
કહે તો તરત એ ખોટા પ્રચાર તરીકે ગણી હસી કાઢતા. પણુ પૂવ બંગાળતો 
જાહેર મત જદી જ જાતતો હતો, એ તો પાર્ણામ ઉપરથી ન્નણી શકાયું છે. 
લોક્રેતે ઢાકાના પ્રચાર કરતાં કલકત્તાના કાયેકરમો, સમાચાર અતે એતી [વિવેચના 
વધારે ગમ્યાં હતાં. 

બીજ વિશ્વયુદ્ધ વખતે શરૂઆતમાં હિન્દતી પ્રશ્ન જર્મન પ્રચાર ડીક ડીક 
સાંભળતી, ગપેટલું જ નહિ પણુ બ્રિટિરા પ્રન્ન પ્રત્યે ત્યારે હિન્દતી પ્રજ્નને ભારે 
અણુગમો હતો. એટલે જર્મતીનાં સમાચારપત્રકેમમાં બી.બી.સી.નતા સમાચારો કરતાં 
વધારે વિશ્વાસ બેસતો. 

છેવટે યુરોપના દેશોમાં જ્યાં જ્યાં જર્મન વર્ચસ્વ હતું ત્યાં બી.બી.સી.નાં 
પ્રસારણ થકી તો મિત્રરાજ્યોને યુદ્ધમાં લડતા લોકોના સહકારથી વધારે ફાયદો 
થતો, એમ તે વખતના ખબરપત્રીઓ અતે નિરીક્ષક્રો તરફ્થી જણુવા મળ્યું છે. 

આ બધા દાખલાઓ ઉપરથી જણાશે કે જ્યાંતી પ્રન્નતે પોતાના દેશનાં 

રાજકીય અતે આથિક ક્ષેત્રે અસંતાષ હેય છે, પોતાના તેતાઓમાં વિશ્વાસ ન 
હોય ત્યાં બહારથી આવતાં પ્રસારણ્। સ્વીકારાય છે અતે તેતી પ્રરાંસા પયુ થાય 
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છે. વળી જે એ દેશ મોટા પ્રમાણુમાં છાપાંએ, રૅંડેયો અતે ખીજ સાધતો 

મારફતે સાચા અતે મઠારેતા અડેવાકષે ત આપતા રહે તો! ત્યાં પરદેશી પ્રચાર 
વધારે સંભળાશે. જ્યારે ભારતમાંથી ઇન્ડોનેશિયામાં પ્રસારણ દોરવ્યાં ત્યારે એ 

પ્રજાતે ભારતે સમાચાર અતે યુદ્ધમાં બતતા બતાવે1નતી હુકીકત આપવા માંડી, 
ડુચ રાજ્યસત્તા તો એ બવી હ#ીકતેો જડેર્ કરતી જ નહોતી, એથી 

ઇન્ડોનેશિયન પ્રજ્નએ એ હછીકતો પ્યાનતથી સાંભળી, એટલું જ નહોં પણુ 

વધારે પ્રમાણુમાં સાંભળી અતે એ જમાનામાં પશ્ચિમતી સત્તાઓતે પૂવેમાંથી 

પગદંડો કાઢવાતી બાબતમાં એમગુે એ ૬ૃષ્ટિબિન્દુખ।નાં વખાણું કર્યા. ભારતના 

બાંગ્લા દેશ માટેનાં પ્રસારણો એ પ્રદેશ સ્વતંત્ર થયો તે પહેલાં લોકોને ગમ્યાં 

જ હતાં. એમતા દેશમાં લોકોને સાચા સમાચાર મળતાં એ થકી ભારત પ્રત્યે 

હમદર્દી ધરાવતા મિત્રો વધતા રહ્યા. 
આવા બધા કિસ્સાઓમાં સમાચાર પ્રામાણિક અતે વિશ્વસતીય હોવા 

જેઈ એ. આજે ખી.ખબી.સી.ના પરદેશમાં વિસ્તારાતા કાર્યકમો, સમાચાર્ વગેરૅ 

તાન્ન અતે સાચા હોવાને કારણે વધારે આદરતે પાત્ર ગણાય છે, અને આ 

વિદેશ સેવા સરકારી ખચે નભે છે. તે ૭તાં બી.બી.સી.ના ખખરપત્રી ખોની 

સ્વતંત્ર રીતે લેખે લખવાતી છૂટ૭ાટતે લઈ એમતે માટે ઘણાંતે માન પણુ છે. 

એતાથી અનળું ઘણા! દેશોમાં અધિકારીઓતે એવી છૂટછાટ છે, એમ ઘગા દેશો 

દાવો! કરે છે, પણુ જેએ સુશિજ્િત છે એ એમનાં પ્રસારણો સાંભળે છે. અતે 

તરત જ સમજી જાય છે કે એ લેકોતે વાણીસ્વાત2્ય નથી. ત્યાં પોતાની 

સરકાર ઉપર્ વિવેચના, દેશમાં કયાંય પણુ જણાતો અસંતોષ અથવા રાજકીય 

સંબંધે બંધાયેલા બીક દેશો! સાથેના અસંતોષ વિરો હમેશાં મૌન જ સેવવામાં 

આવે છે. એ વિશે કશી માહિતી આપતા નથી. 
ખીજે એક મહત્ત્તતો મુદ્દો તે એ કે દેશબહાર કાર્યકમોનતે દોરવા માટે 

રાષ્ટ્રીય અતે આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોમાં રચનાત્મક અતે સપર માર્ગ લેવામાં આવે 

ત્તા તે પ્રસારણુ ફળદાયી નીવડે. ભારત થકી ઇન્ડાતાશયા અને બાંગ્લા દેશ માટે 

થતાં પ્રસારણે।પમાં ભારતીય જનતાને! એમની પ્રન્નને સંપૂર્ણુ સાથ છે તેની ચોખવટ 

કરવામાં આવી હતી, તે વખતે એ ખે દેશોના રાજ્યકર્તાઓ કત્યે એમતો સંબંધ 

“વા રહેશે એતો જરા સરખે! પણુ વિચાર કર્યા વિના જે હમદદી બતાવી એથી 

જે જે ઘટનાઓ બતી એના ઉપર્ સારી અસર યઈ. 

|. જાઈ પણુ દેશની વિદેશ સેવાના કાર્યક્રમો ત્યાંના શ્રોતાઆનાં જીવન અને ભાવિ 
સાથે જેટલા વધુ સંકળાયેલા હરે તેટલા વધુ સંભળાશે. પૂવે યુરોપના શ્રોતાઓ 
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મોસ્કો સાંભળવાના જ અતે દક્ષિણુ અમેરિકાના શ્રોતા વોઇસ ઓક અમેરિકા 
સાંભળવાના. ઇઝરાયલ અતે આરબ દેશના શ્રોતા, કૅરો અતે ટેલ અવીવ 
સાંભળવા ઉત્સુક રહેવાના જ. હા, તેએ જે સાંભળે તે બધું માને નહીં, એટલું 
જ નહીં પણુ કેટલુંક સાંભળીને નારાજ પણુ થાય, પરંતુ યુદ્ધ અને શાંતિ, બળવે। 
અતે એતે દાબવાની કિયા, ભય પેદા કરતારી લોહિયાળ પ્રવૃત્તિઓા અને કાંતિ- 
કાર્ક હિલચાલે। જેવી જે પ્રનત્તિઆ તે દેશની આથિક અતે રાજકીય પરિસ્થિતિ 

ઉપર અસર કરે તે વિશે તા સાંભળવા ઉત્સુક રહેવાના જ. 
આકાશવાણીતી એકસટનેલ સવિંસ પ્રસારિત કરવાની નીતિ સફળ નીવડે 

કૈ નિષ્ફળ તીવડે એતે આધાર્ ઉપર્ જણાવેલી મૂમિકા ઉપર રહે છે. ભારતીય 
ભાષાઓમાં જે કાર્યક્રમો પ્રસારિત થાય તેની લોકાપ્રિયતાનું એક કારણુ એ છે 
કરે વિદેશોમાં વસતી ભાર્તતી તેમ જ ભાર્તીય પૃર્વેન્ને ધરાવનારી પ્રજ્નતે ભારતીય 

ભાષા તેમ જ ભાર્તતી સંસ્કુતિ પ્રત્યે લાગણી અતે આકવણુ હોય એ કુદરતી 
છે. આ કાર્યકમેોમાં કેટલીક ખામીઓ તો હોય છે જ, પરંતુ તે ખીજ સેવાઓમાં 
પણુ હોય છે. વિદેશ સેવા સામે કોઈ દેશમાંથી કે બહારથી કોઈ હરીફાઈ ન 
હોવાને કારણે એ કાર્યકમોનું ગાડું ગબડયા કરૅ છે અતે નાંષ્યા શ્રોતાજને। 
સાંભળ્યા પણુ કરે છે. પરદેશી ભાષામાં જ્યારે કાર્યકમો યોન્નય છે એમાં તો 
ભારત પોતાનું દૃણિબિન્દુ રજ કરે છે એટલા સંતોવ સિવાય બહુ મોટા પ્રમાણુમાં 
શ્રોતાએ તેતે સાંભળે એવી આશા ર।ખવી ન્યથે છે. પડાશમાં તિખેટ, નેપાળ, 
ભૂતાન અતે બાંગ્લા દેશના શ્રોતાએ। ભારતીય કાર્યકમો! સાંભળે છે, કારણુ કે 
આપણી તી!ંતેઓતી એમના જીવન પર અસર પડે છે. 

પરદેશના અનિયમિત અને ઓછી સંખ્યામાં સાંભળનારા શ્રોતાજને। ઉપર 
કે તેમતા વિચારો ઉપર કથી અસર્ નિપન્નવવી એ લગભગ અશકય કામ છે. 
પરંતુ ભલેતે પરદેશમાં શ્રોતાઓની સંખ્યા નાની હોય, તોયે ભારતનાં દૃષ્ટિબિન્દુએ। 
રજૂ કરી, એમાંના કેટલાક સુશિહ્ઞેત ત્રોતાએમાં ભારત પ્રત્યે મિત્રભાવના 
અને ભારતના કામકાજ પ્રત્યે રસ તો પેદા કરી રાકાય, પણુ એ માટે એ 

કાર્યકમો! પદ્ધતિસર અતે યોજનાપૂર્વક ઘડાઈ તે જ પ્રસારિત થવા જેઈ એ. 
આવા પ્રકારતો રસ પેદા કરવામાં લાભ છે અને એ કરવા જેવે। છે. 

દુનિયાના જુદા જદા ભાગોમાં ભારત પ્રત્યે હમદર્દી ધરાવતા અને આકારાવાણીના 
આ કાર્યકમો! સાંભળતા શ્રોતાઓ થોડા હોય તોપણુ જે તે ભારતનાં દષ્ટિબિન્દુ 
સમજતા ન્નય તો કટોકટીને વખતે એમતોા સમભાવ કામમાં લાગે. પરદેશી 
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પ્રસારણુમાં દરરોજ સાંશળનારાઓના સંખ્યાબળ ઉપર આ અસરને મદાર્ નથી. 

આકાશવાણીતી આ વેદેરા સેવા થકી દુનિયાના ઘણા પ્રદેશોમાં શ્રોતાઓનાં 
મનમાં ભારત વિશે વધારે ન્નણુવાનો રસ તે પેદા થયો જ છે. પરદેશથી જે 

ટપાલ આવે છે તે ઉપરથી જ સ્પષ્ટ રીતે તારવી રાકાયું છે. ભારતના જે 

રાજદૂત અને કરચારીઓ ત્યાં છે તેમનાં પ્રચાર્કામ કરતાં આ પરરદેશનાં પ્રસારણુ 
થકી ભારતના મિત્રે વધારે તાંધી શકાયા છે, વધારે અસરકારક પણુ નીવડયા 

છે. સંગીતના ધણા સરસ કાર્યકમો, પરદેશી શ્રોતાઓ માટે નિયોજેલાં ખાસ 
વાર્તાલાપો અતે ચર્યાસભાઓ ભારતીય જીવનને વ્યક્ત કરનારાં ખાસં લખાયેલાં 
વિવિધ પ્રકારનાં રૂપકો, ભારતીય જવતસાહિત્ય, સ્થાપત્ય, રહિ, રિવાજ, પહેર્વેશ, 
ધંધારોજગાર્, ધર્મસંપ્રદાયાો, જંગલોમાં વસતાં પ્રાણીઓની જીવનકિયા અને 
એવી ચિત્રવિચિત્ર વાતો સાંભળવામાં શ્રોતાઓને રસ તો પડે જ. મૂળ વાત એ 
છે કે થોડો સમય એ સાંભળીતે આ કાર્યકમો નિર્યામૃત રીતે સાંભળવા તેએ 
આકર્ષાય છે કે કેમ એ સવાલ અગત્યનો છે. એતો જવાબ “તા'માં આવે છે, 

અતે આ ખામી આકાશવાણીતે આભારી છે, અતે આ ઝુંટેએ એક બાજથી 
આકારાવાણીનું દફતર પોતાતે અધિકાર જમાવવા પ્રયત્ન કરે છે તો પરદેશની 
પ્રસારણુ તીતિ ઉપર વિદેશ ખાતાનું પરદેરા જેડૅ ગવહાર રાખનારું દકતર પોતાની 

શા 

હકુમત જમાવવા દાવે। કરે છે, એથી ગૂંચવણો વધતી રહે છે. 

વિદેશ સેવા વિભાગ આંકાશવાણીના મુખ્ય દફતર હેઠળ કામ કરે છે. 
1939માં એ ખાતું કેન્દ્રીય સમાચાર-સંસ્થાતે જવાબદાર છતું. વિશ્વયુદ્ધ 

દરમિયાન અતે પૂરું થયા પકી પણુ થોડો વખત એ “ન્યૂસ એત્ડ એક્સટનલ 
સર્વિમ'તે નામે ઓળખાતું ખાતું થયું હતું, એ વિશે આગળ ઉપર કહેવામાં 
આવ્યું જ છે. 

1947માં વિદેશા સેવાને નવેસરથી નવું સ્વરૂપ આપવાનું વિચારવામાં 

આવ્યું હતું. અતે એ માટેના કાર્યકમેની તિયે।॥જના અતે પ્રસારણુ માટે એક 

જુદા વિભાગ શરૂ કરવાનું સચવાયું, આ વિભાગ 1948માં સ્થપાયો અતે 

વિદેશ સેવા વિભાગને નામે આળખાયે।. સમાચાર વિભાગ સમાચાર વિભાગ કહે- 
વાયે।. વિદેશ સેવામાં પ્રસારિત થતા સમાચારે। સમાચાર વિભાગમાં તૈયાર થતા, 
પરંતુ તેતા અનુવાદ્દો અતે વાચન વિદેશ સેવાતો વિદેશી સ્ટાફ કરતો. એ 

વ્યવસ્થા આંજ પર્ય”ત ચાલુ છે. 
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1948 પછી વિદેશ ખાતાએ દેશબહાર પ્રચાર કેમ કરવે। તેતી જવાબદારી 
સ્વીકારી લીધી, ભારતની સરકાર પરદેશમાં જે વિભાગમાં પ્રચાર કરે એતા 

સુમેળમાં રહી આકાશવાણીએ પોતાના પ્રચારતી યોજના ઘડવી ન્નેઈ એ, એ 
તો સ્પષ્ટ વાત છે. આમ, વિદેશ સેવા વિભાગ અતે વિદેશ પ્રચાર વિભાગ 
વચ્ચે મેળ તો હતો, પણુ ધણાં વર્ષોથી એ સંબંધ ટીલો પડી ગયેલે।. વ્યવસ્થિત 
પાયા પર્ રચ્યો! હોય એવે! તો નહાતો જ. આ મેળમાં મોટા ભાગે તે આ 

ખે વિભાગોના જે વડા અધિકારીએ આવે-ન્નય એમના વ્યાક્તત્વ અને વલણુ 
ઉપર્ અને દેશ બહારના જદા જદા વિભાગોમાં રાજદૂતો કામ કર્તા હોય 
તેમતા પર આખો આધાર રહે, 

પરંતુ વધારે મહર્તતતો અધિકાર કે।ની પાસે એ સવાલ તો] એક દિવસ 
ઊભો થવાને। જ હતે. આકારાવાણીતે આધારે કાર્યકરો જેઈ એ એતી જેેમવાઈ; 
નાણાંની મદદ, ટેકાનિકલ સહાય, સંશોધનનું કાર્ય અને એવી અતેક ઊભી થતી 
ગૂંચમાં સૌથી અગત્યની વસ્તુ કઈ એતે તિણુય કરવો જરૂરી હતો. એ દિશામાં 
આકાશવાણી એક સરકારી ખાતું હોઈ પોતાતો આગ્રહ પૂરતા જોરથી રજ 
ન જ કરી શકે. તેમ વિદેશખાનું વિદેશ સેવા વિભાગતે બંધી જ વિગતો ઉપર 
પોતાને કક્કો ખરો એમ પણુ કહી નહિ શકે. તેએ માહિતી અને પ્રસારણુખાતાને 
પોતાનાં દૃષ્ટિબિન્દુ રજૂ કરવા સૂચનાએ આપતા રહ્યા, કારણુ કે વિદેશ 
સેવાવિભાગ એ માહિતી અને પ્રસારણુ ખાતાને! વિભાગ છે. જ્નેકે એ કાર્યકમોનું 
કેમ પ્રસારણુ કરવું એ વિદેશ સેવા વિભાગ મંત્રાલય કરતાં વધારે સારી રીતે 
ન્તણે છે. 1955ની આસપાસ તો વાત એટલે સુધી વધી કે વિદેશ ખાતાના 
અધિકારીઓને આ વિદેરા સેવા વિભાગ એમતી દેખરૅખ હેઠળ જ ચાલે એવી 
અતે પ્રસારણુ માટે આકાશવાણીના સ્ટુડિયોના તથા એનાં ટ્રાન્સમિટરોનતે 
ઉપયોગ કરવા દેવો એવી દરખાસ્ત રજ કરી. પણુ ત્યારે માહિતી અતે પ્રસારણુ 
ખાતાએ તથા વડા પ્રધાને આ બાબતતો સખત વિરેધ કર્યો, વળી એમાં 
[વિદેશ પ્રધાન પણુ સહમત થયા એટલે, એ ખાખત આગળ ચાલી નહીં. 

વિદેરા સેવામાં જે ક્ષતિઓ વિદેશાખાતાના દકતરદારોએ બતાવી હતી તે 
ક્ષાતેએ આકાશવાણી દૂર્ ત કરી રાકી. એમાંની કેટલીક ખામીઓ અત્યાર્ સુધી 

ચાલુ જ રહી. 
આ ખામીઓમાં પહેલી તા આકાશવાણી પાસે જે ટ્રાન્સામિટરા છે તેમાંનાં 

આ 

કેટલાંક તો વર્ષોજૂનાં અતે નબળાં છે. જે પ્રદેશમાં કાર્યક્મ પહોંચાડવાના છે 
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ત્યાં એનું સંતોષકારક પ્રસારણુ સાંભળવા મળતું નહીં. 1962માં ચીને ભારત પર 
હલ્લો કર્યો, અતે લોકસભામાં હોહા થઈ ગઈ. ૭ાપાંઓમાં પણુ ઊહાપોહ થયે 
કે દેશમાં ચીનના પ્રચાર સામે કશે! પાકે સામતેો કરવામાં આવતે। નથી, ત્યારે 

પણુ આકારાવાણીએ જે દ્રાન્સામિટરો વધાર્યા તે નામ પૂરતાં જ ! હા, શક્તિશાળી 
ટ્રાન્સમિટરો ખરીદવા આપણી પાસે પૂરતું પરદેશી હૂ'ડિયામણુ ન મળે, અતે 
એ ખરીદવાતી રન લેવા માટે પરસેવે। ઊતરે એટલા કાગળોતે। વહીવટ કરવે। પડે, 
ઉપરાંત, સ્થાન નક્કી કરવાં, દ્રાન્સામિટરોા ગોઠવવાં, એનાં યંત્રો ચલ્લાવવાં, પૂરતી 

વીજળી મેળવવી એવા એવા કંઈ વિકટ ખાડા-ટેકરાવાળા માગે પસાર કરવા પડે, 
પણુ એ તે। બધું થઈ શકે એવું હતું, એક બાજ સતોષકારક કાર્યકમે। પ્રસારિત 
થઈ શકવાની ખામી હોય તો બીજે પક્ષે કેટલાક નકામા ખર્ચા પાછળ પરદેશી 
હૂ ડિયામણુ બચાવી શકાત. ભારતને! શ્રોતાજન તો આકાશવાણીના અસંતોષકારક 
કાર્યકમો પણુ સાંભળવા ટેવાયેલો છે. પરંતુ પરદેશી શ્રોતાતે તો એતે રસ પડે 
એવા અતે સપણ બીન્ન ધણા કાયેકમે! સહેલાઈથી સાંભળવા મળે છે. એ શા 
મારે ભારતના અસ્પણ અતે નીરસ કાર્યકમે! સાંભળવા પાછળ સમય બગાડે ? 

આકાશવાણીના ઇજ્તેરી વિભાગે અસરકારક શ્રવગુ માટે અસલથી ખે 
અવત રાક્તિશાળી જુદી જુદી ક્રિકવન્સીવાળાં દ્રાન્સમિટરતી જરૂરિયાત ઉપર 
ભાર્ મૂકયો જ છે- જ્યાં જે પ્રદેશમાં આપણા કાર્યકમે। દોરવવા છે તે પ્રદેરા 
વિસ્તૃત હોય તો છથી સાત દ્રાન્સમિટરોા તો જેઈ એ. દા. ત. આરબ પ્રદેશોમાં, 
દરિયાપારના દેશોમાં, દદ્ઞિણુ પૂવે એશિયામાં કે આરકકેકાના દેશે!માં વધારે જ 
જેઈ એ. વળી એક બીજ વાત ધ્યાનમાં એ રાખવાની કરે આ કાર્યકમો આપણી 
મરજ પ્રમાણે કે સગવડ પ્રમાણું ત્યાં દોર્વાય નહીં, ત્યાંતો જે ઉત્તમ સગવડવાળોા 

સાંભળવાનો સમયતે ભાગ હોય ત્યારે જ એ કાયક્મો ત્યાં દોર્વવા જેઈ એ. 
દક્ષિણુ પૂર્વ એશિયામાં અતે દૂર્ પૂર્ડમાં નને કાર્યકમો સંભળાવવાના હોય તો 
ભારતના સ્ટા. ટાઇમ સાંજના 6-50થી 8-530ના સમયમાં જ પૂરા કરવા 
જોઈ એ. એ અતે પશ્ચિમ એશિયામાં તથા યુરોપમાં ત્યાંતા શ્રોતાજને માટે 
દોર્વવાના હેય તો તે ભારતમાં રાતના 10-50થી 1-30તા સમયગાળામાં 
રજ કરવા નઈ એ. આ માટે પાંચથી ૭ સામટા પ્રસારણુતી યોજતા ઘડવી 
જરૂરી છે, અતે એ માટે ધણાં સબળ અઢાર ટ્રાત્સામિટરોનતી જરૂર પડે, હમણાં 

સે! કિલેોવૌટનાં ૭, પચાસ કિલોવોથ્નાં ખે, વીસ કિલેોવોટનાં ચાર, દશ 
કિલે।વોટનાં ખે, ઉપરાંત બે 250 કિલોવોટ અતે એક હુન્નર કિલોવાટનાં 
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આ ટ્રાન્સમિટરા દેશના સમાચારો તથા અખિલ ભારતીય કાર્યકમો માગે પણુ 
વપરાય છે. એટલે વિદેશ સેવાતે આખા દિવસના એના ઉપયોગનો લાભ 
મળતો જ નથી. 

એટલે પૂરતું નાણાંભંડાળ એકડે ડરી ઘટતાં દ્રાન્સમિટરો ખરીદી લેવાં 
જોઈ એ, એમ છતાં જે વિપુલ સામમ્રીથી ભરપૂર કાર્યકમો રજ કરાવાના છે તે 
માટે તે એહા પડે તો કેટલાક નકામાં કાર્યક્રમોને બંધ કરવા જોઈ એ. આમ 
કથાંક કરકસર કરવાના તિણુયો લેવાની પૂરતી હિંમત ન હોવાને કારણે કેટલાક 
તકામા કાર્યકમો! પ્રસારિત થયા કરે છે અને એથી કશે હૈતુ સરતો નથી. આમ 
થાય તો જ ઉપર જણાવેલી વિકટ પરિસ્થિાંતે હળવી થઈ શાકે. 

વળી જે રસ્કાડેયોમાંથી વિદેશ સેવાના કાર્યક્રમો પ્રસારિત થાય છે, એ જ 
સ્ટાડયોનો ઉપયોગ આકાશવાણીનું દિલ્ડી સ્ટેશન અને સમાચારસેવા વિભાગ 
પણુ કરે છે. પ્રત્યેક એકમનાં પ્રસારણુ-કામકા।જ એટલા મોટા પાયા પર રહે 
છે કે પ્રસારણુ કેન્દ્રમાં હવે વધારે કાર્યકમો પેશ કરવાને જગ્યા જ નથી. એકને 
માટે નિયોજયેલા સ્કાડૅયો, તે એક ખાતા માંટે પૂરતા, પણુ એમાં ત્રણુ 
ભાગીદારો કામ કરે એટલે ન્નેઈતા પ્રમાણુમાં સંવર્પ, પારાવારના ગો(ટાળા, 
અતે એ થ# જે ઊંચી નનતતા કાર્યક્રમો રજૂ થવા જેઈએ એમાં ખામીઓ 
અને ઝુટિઆ જણાય એમાં શી નવાઈ ! વિદેશ સેવા માટે આજ દશ વવથી 
અલાયદા રસ્ટાડેયોની માગણી ચાલુ જ છે, પરંતુ હુજી એ દિશામાં કશાં સઠિય 
પગલાં લેવાયાં દેખાતાં નથી. 

કાર્યકમો વિશે વિચાર કરતાં વિદેશ સેવામાં સૌથી મહત્ત્વના કયા એને 
પહેલે વિચાર કરવો ઘટે. પહેલાં તો એક ઊંડો વિચાર કરી ધોરણુ નક્કી 
કરવું જોઈ એ. એમાં એ પ્રસારણુ કયા વિસ્તાર માટે, કેટલા સમય માટે, એની 
ઉપયે[ગિતા કેટલી, અને એ સામે સગવડ અને નાણાકીય સાધતેને વિચાર, 
ઉપરાંત એ માટે કયા પ્રકારનાં સંશાધતની જરૂરિયાત વગેરેતો પાકો તાગ કાઢવે 
જેઈ એ. એક વાર આકારવાણીના વ્યાવસાયિક પ્રસારકે તથા વિદેશ ખાતાના 
રાજ્ઠ્ારી પુરુષા સૌથી અગત્યના વિષયે! કયા એ નકી કરવા મળ્યા અને 
કેટલીક બાબતોમાં એકમત થયા, ત્યાર્ બાદ એતે! આખરી નિણુય તો રાજકારણુમાં 
કામ કરનારા નેતાએ પાસેથી લેવાયો. દાખલા તરીકે ભારતીય પૂર્વજને ધરાવતી 
જે પ્રજ્ન બફાર્ રહેતી હોય તેમતી બાબત, સામાન્ય ખુદ્ધિથી એ વાતતો। નિકાલ 
કરવાનો હેય અતે પાસે જે થે[ડાંઘણાં સાંધનસાંમત્રી ઉપલબ્ધ છે એ પ્યાનમાં 
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રાખી નિણુય લેવાતો! હોય તો એ પ્રજ્નજતો માટે સૌથી અગત્યની ખબાખતોમાં 
ભારતીય ભાષાએ અતે સાંસ્કૃતિક રસની વાત સૌથી છેલ્લે મુકાય. એ જ રીતે 
વિદેશા સેવામાં અંગ્રેજ ભાષાના ઉપયોગ અને મહત્ત્વ વિશે વર્ષો સુધી ચર્ચા ચાલ્યા 
જ કરી. આક્રિકા અતે એરિયામાં કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવામાં ધણી અડચણો 
હતી. તે સમયે વિસ્તૃત પ્રદેશોમાં અંગ્રેજ ભાષામાં કાર્યકમો! નિયોજવાથી દુનિયાના 
ઘણા ભાગોમાં આપણા કાયેકમે પહોંચી શકે અને મહેનત તથા નાણાંના વ્યયના 
પ્રમાણુમાં સારામાં સારો લાભ મળા શકે, એ એક મપ્યમ માર્ગ તરીકે સ્વીકાર્ાવતાં 
ભારે સમય વહી ગયે. 1966માં આમ જનરલ ઓવરસીઝ સર્વિસ - દરિ્યા- 
પારના દેરો માં -- પ્રસારણુ માટે અંગ્રેજ ભાષામાં કાર્યકમો! રજ કરવાની વ્યવસ્થા 
થઈ; કારણુ 1966 સુધી લોકસભામાં જે હિન્દી જૂથ હતું એમણે હિન્દીને ભોગે 
અંગ્રેજમાં વધારે કાર્યકમો! વધારવા દેવા સંમાતિ ન જ આપી 

બીજ બાજુએ ઉતાવળા સો। બહાવરા જેવું પણુ બન્યું છે. કેટલાક 
કાર્યકમો દાખલ કરવા માટે કશાં સાધત-સંશેધત નહીં, કશી પાકી તૈયારી 
નહો, પરંતુ અમુક દેશમાં નિમાયેલા વયાંતા આપણા દેશતા ર્ાજદૂતે એક 
કાર્યકમ એ દેશ માટે પ્રસારિત કરવો! એવી સૂચના કરી કે તરત વગર તૈયારીએ 
એમ કરવા મંડી પડયા. અથવા આપણે ત્યાં એમ જ કેઈ વિદેશતા ર્ાજટ્રત 
પધાર્યા હોય અતે એણે વાતવાતમાં પોતાના દેશમાં અહીંના કાર્યકમો સંભળાય 
એવી સૂચના કરી હોય કે તરત શ્રોતા અતે સાધતોતો વિચાર્ કર્યા વિના શર 
કરવામાં આવ્યા. 

પરંતુ કમા વિષયોતે મહત્તત્ત આપવું એ સવાલતે પણુ જરા બાજ પર 
મૂકીએ, તોયે પરદેશના કાયકમોના પ્રસારણુમાં મોઢામાં મોટી નબળાઈની કહીએ 
તો એ વિષયમાં ખાસ પ્રકારની જે જણુકારી જેઈ એ તેતો જ અભાવ છે. 
આગળા જણાવ્યું તેત આ ખાતામાં સમાચારપત્રકે સમાચાર સેવા વિભાગ 
તૈયાર કરે છે. આમાં કશું ખોટું નથી, પરંતુ એ માટે અલાયદો સમાચાર-ખંડ 
હોવે જોઈ એ, અહીં બધા સમાચાર એક&ા થવ! જ્નેઈ એ, એમાંથી જે જે 
પ્રદેશોમાં એ પ્રસારિત કરવાના છે તે પ્રદેશેની જરૂરિયાત અતે અગત્ય 
[વચારી એ સમાચારતે એ પ્રમાણે ચાળી તારવી તૈયાર કરવા જેઈ એ. કેન્દ્રીય 
માહિતી સેવાના અધિકારીએ અહીં ઊાજર હોય તોપણુ એમને જે જે પ્રદેશોમાં 
આ સમાચાર પહોંચાડવાના છે, તે પ્રદેશોની ખાસ જરૂરિયાતોની જણુ કઈ પણુ 
પ્રકારની ન જ હોય તે દેખીતું છે. આ જરૂરિયાત કેન્દ્ર સરકારે કખૂલ રાખી 
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છે, એની ઉપર્ ભાર પણુ મૂકયો છે, પણુ ને કે. મા. સે.ના અધિકારીએ 

આ દિશામાં એમતી જ દેખરૅખ હોવી જેઈ એ એવી એકહથ્થુ સત્તાને વળગી 

કામ કર્યા જ કરે તો પછી શું થાય? એતે પરિણામે પશ્ચિમ એશિયા માટેનાં 

સમાચારપત્રકે પૂર્વે આક્રેકાતી પ્રકન માટેનાં સમાચારપત્રકે। જેવાં જ હોય છે 

અતે યુરોપ આખામાં પ્રસારિત કરવામાં આવતાં સમાચારપત્રકો પણુ ઓસ્ટ્રેલિયાના 

સમાચાગ્પત્રકોથી જદાં નથી હોતાં. આ પરિસ્થિતિ કેઈ પણુ વ્યાવસાયિક 

પત્રકાર કબૂલ નહીં રાખે. વળી એ જ સમાચારપત્રકોનું સ્વાહિલીમાં, તામિલમાં, 

બરમીઝ અતે ર૨ શિયનમાં ભાષાંતર થાય અને પ્રસાર્ાય | 

એ જ પ્રમાણે ચાલુ બનાવા ઉપર ખાસ વાર્તાલાપોની જે વિવેચતાઓ 

થાય છે તેમાં પણુ આ પ્રકારતી જનણુકારીતો અમાવ તરી આવતો માલૂમ પડે છે. 
રૂ 

આ વિવેચના જએ! વાર્તાલાપના કાર્યક્રમે! સાંભળે છે તે અધિકારીએ 

લખે છે તેબએોા વિદેશ સેવા વિભાગને જવાબદાર હોય છે, અતે તેએ કે. મા. સે.- 

ના મૂળ કર્મચારીઓ હોય છે. તેએઃતી અહીં બદલી કરવામાં આવી હોય છે, 

એમાં એમની કામતી નનણકારી પ્યાનમાં લૅવામાં આવતી નથી કે ખાસ પ્રકારનાં 

લખાણો લખવાતી એમનામાં આવડત છે કે નહીં તે પ્રતો ખ્યાત આપવામાં 

આવતું નથી. તેખાને જ્યાં કાર્યકમો! પ્રસાર્તિ કરવાના છે તે પ્રદેરાતી કશી 

માહિતી હોતી નથી, પરંતુ જ્યારે એમતે આ પ્રકારના કામમાં કશી ગતાગમ 

પડવા માંડે, સમજ ઊગવા માંડે, કે તરત એમતે પમારતાં ધ્ોરેણા અનુસાર 

ક્ષેત્રીય પ્રચાર્ સંસ્થામાં અથવા વિત્તાપત અતે દૃશ્ય પ્રચાર નિદેશાલમમાં અથવા 

પ્રસારણ અને માહિતી ખાતાતા કેઈ વિભાગમાં બદલી કરવામાં આવે. આમ 

જે ક્ષેત્રમાં એ પારંમત થયા હોય એમાંથી ઊલટા ખાતામાં જ ગેમતે કામ 

કરવાનું થયા કરે. 

આને! ઉપાય શે? આ વિદેશ સેવા વિમાગ માટે જ ખાસ જગ્યાએ 

ઊમી કરવી જેઈ એ. એમાં ચાલુ આકાશવાણી કર્મચારીએ સિવાયના બહારના 

નિષ્ણાતોને પસંદ કરી તીમવા જેઈ એ, અતે બંને બાજુ બાંધછોડ કરી પગા૨- 

ધોરણ નક્કી કરવાં ન્નેઈ એ. એમને તાલીમ પણુ આપવી ભ્નેઈ એ. ને જે 

પ્રદેશોમાં કાર્યકમો પ્રસારિત કરવાના હોય તે પ્રદેશાનું જ્ઞાત સંપાદન કરવાની 

સગવડ આપવી જેઈ એ, એટલે એ પ્રદેશની જણુકારી મેળવતાં એ આપોઆપ 

નિષ્ણાત બતે. આ તો પ્રાથમિક તૈયારી. થાર બાદ તે પ્રદેશમાં મોકલી એમતે 

ન્તતઅનુભવથી થોડાં થોડાં વર્ષ માટે િરીક્ષણુ કગવું-કરાવવું જોઈ એ. આમ 
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કરવાથી તે પ્રદેશામાંના રાજકીય સવાલે।, એમના પ્રશ્નો, એમાં થતા ફેરફારો 
વિશે તેમતી પાસે અધતન માહિતી વધતી જ રહે. જેઓ આ પાત્રિકા લખે 

એમતે માટે અતે એમની ઉપર દેખરેખ રાખે એ ખંતે માટે આ પ્રકારની 

યોજના હોવી જરૂરની છે. વિદેશ સેવા ચાલુ થયા બાદ પંદર વષે પછી એક 

અધિકારીને ધયા જ ફૂંક સમય માટે દક્ષિણુ પૂવે એશિયા જેવા મોકલી આપવામાં 

આગ્યા હતા. યાર બાદ જુદા જદા પ્રદેશા માટે ખાસ માહિતી મેળવવા એક 

યોજતા ધડી કાઢવામાં આવી હતી અતે તે જેઓ આ ખાતાનું સંચાલન ડરે છે 

તેવા જદા જદા એકમે! મારે, પણુ તેમાંનું હછી સુધી કંઈ કશું મળ્યુંવળ્યું નથી. 

હજી ગઈ કાલ સુધી પરદેશમાં આ કારાવાણીના ખબરપત્રીઓ નહોતા. 

આજે પણુ જે છે તે ફક્ત ચાર, એક હંગકૉંગમાં, ખબીન્ન બૈરૂતમાં, ત્રીન્ન 

તહેરાનમાં અને ચોથા બ્મકામાં. એમણે ત્યાંથી પાડંવેલા સમાચાર સમાચાર- 

પત્રકોમાં આવે એ જ એમનું પ્યેય હોય છે, પરંતુ એ પ્રદેશાતી ઝીણી ઝીણી 

વિગતો, આંકડાઓતી પરિસ્થિતિ, સંજનેગો વિરો વિદેરા સેવા વિભાગને માહિતી 

સોકલવામાં એમને રસ નથી. 

આ પરિસ્થિતિ, આ હાડમારીઓ, આ ત્યાંતા પ્રદેશનું અજ્ઞાન, એમાં કશો 

રસ નહીં; શ્રોતાઓના વલણુતો કયાસ નહીં, ત્યાં વિદેશા સેવા પોતાના કાર્યકમે। 

ધડયે રાખે છે, પોતાતી નીતિ અનુસાર કાર્યકમો પ્રસારિત કર્યે રાખે છે, એ 

થકી કદીક એકાદું લધ્્યબિન્દુ સર્ કરી શકે, પરંતુ મોટે ભાગે એ તીર્ જે નેમ 

તાકવાની છે એ થકી ધણું દૂર્ પડેલું ન્નેવામાં આવશે. 

પમ્દેશી ભાષાઓમાં થતાં પ્રસારણુ કરવા ને કાર્યકરો તીમવામાં આવ્યા 

છે તેમતી સંખ્યા અતે શક્તિ નબળાં છે. જ્યાં જેની શાખ સારી રીતે ન્નમી 

છે એવાં પ્રસારણુ-કેન્દ્રોની પરદેશના કાર્યકમોતી કક્ષા સાંભળશે તે એમાં 

જણાશે કે એમનાં સમાચારપત્રો, વિવેચના, વાર્તાલાપે, રૂપકો વગેરે પ્રેસારણુતે 

યોગ્ય ભાષામાં ઉતારૅલાં હોય છે. અલખત્ત, અહીં પ્રત્યેક ભાષામાં પ્રત્યેક 

સમાચારપત્રક અતે બીશ્ને લખાણી જદી જદી વ્યક્તએ પ્રસારણુતી ભાવામાં 
ઉતારવાં એ તો અશકય કામ કહેવાય, .પરંતુ મૂળા ખરડા ઉપરથી .જુદા જુદા 

અનુવાદકો! એને પ્રસારિત કરવાની ભાવામાં લખે, તોયે આસમાન-જમીનને। 

તફાવત પડી નય. 

તરજમો કરનાર વ્યક્તિતે બંતે ભાષાઓ ઉપર, અંગ્રેજ તેમ જ પોતાની ભાષા 

પર્ સારો કાખૂ હોવો જેઈ એ. તો જ તરજમો ભૂલ વગરનો, લોકપ્રયોગોથી 
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ર્સભર્ અતે અસરકારક થઈ રાકે. એશિયા આજ્વિકામાં સમાજ હજ તે 
વિકાસતે પંથે છે, ત્યાં અંગ્રેજ ભાષાના પ્રખર્ જાણુકારો મળવા મુશ્કેલ. જને 

કરાઈ મળી આવે તો પહેલાંનાં જૂનાં દ્વિટિશ સંસ્થાતોમાં મળે. એવા જે થેડા- 
ધણા હોય છે તેમને તો પોતાના રાજ્યના રાજટ્તોના દફતરમાં અથવા આંતર- 

રાષ્ટ્રીય ખાતાંઓમાં સારા પગારે તોકરી મળતી હોય છે. એટલે યોગ્ય અતે 

નનણુકાર વ્યક્તિની નિમણૂક કરવાની હોય તો એતે ઘણુ સારો પગાર આપવે 
જ પડે. આજે તો નાણા ખાતા અતે આકાશવાણી વચ્ચે હુંમેશતો ખટલે 
રહ્યા જ કરે છે. હા, એક વાત કખબૂલ કે જે દેશોમાં સમાર્જાવિકાસ બહુ 
સારા પાયા પર્ થયો છે એ દેશના પ્રસારક્રેતે પગારે રાખવા હોય તો તે 

આકાશવાણીના ડાયરૅકટર જનરલ અથવા માહિતી અતે પ્રસાર્ણુ ખાતાના 
જધન્ટ સેક્ૈેટરીના પગાર કરતાં વધારે માગે એ દેખીતી વાત છે, એટલે 

ઉછીકતતી દણ્િએ આ વિચિત્ર પગાર-ધેારણુના તક્ઞાવત કખૂલ રાખે, અથવા 
જે ભાષામાં એ જક્તિ વધારે પગાર માગે, તે ભાષામાં સમાચારપત્રકો વગેરે 
પ્રસ્તુત કરવાની વાત બંધ રાખે।. પરંતુ થાય છે એમ કે સારા માણુસો જતા 

કરી જેબ7ા ઓછા પગારે ઓછા લાયક માણુસો કામ કરવા તૈયાર થાય છે 
એમતે રાખી લેવામાં આવે છે. 

વળી બીજી એક વાત તોંધવા જેવી છે કે આ ઘણા આકિકાવાસીઓ 
અતે એશિયાવાસીએ ઓછા પગારે વાશિગ્ટન કે લંડન કે મોસ્કો જવા તૈયાર 
હોય છે, પણુ નવી દિલ્હીમાં તો વધારે પગારની જ આશા રાખે છે. એ માટે 
ખે કારણો જવાબદાર છે. એક તો એમતે જે હરવાફરવાની સામાજિક વ્યવહારની 
તક ત્યાં મળે છે તેવી અહીં મળતી નથી. સમાજ સંકુચિત છે તે, અતે બીજું 
અહીં ઓછામાં ઓછા ખર્ચે પણુ યોગ્ય જવનધે!ગ્ણુ ટકાવી જવનાંતેર્વાહુ કરવે। 
મોંઘો પડે છે તે; હા, એરિયા આફ્રિકાની પ્રન્ન એછા વિકાસ પામેલા દેશો 
સાથે પોતાના ખંડતી મગરૂરીની એકતા વિચારી જરા અગવડ વેઠવી પડે તો 
વેઠવી એવું વિચારતા નથી. રારૂઆતના કાળમાં વિદેશ સેવામાં આરબ દેશોમાંથી 
ઇન્ડાોનેરિયા અને ખીન્ન દેશોમાંથી ઉત્સાહી અતે ચબરાક કિશોરો કામ કરવા 
આવતા હતા, ત્યારે આકાશવાણીના પરદેશીઓ માટે રહેવાની નવી દદલ્હીના 
કસ્તૂરબા ગાંધી માર્ગે પર્ આવેલી હૉસ્ટેલમાં રહેતા હતા, પણુ જ્યારે એ ખધા 
એમને દેશ જતા, ત્યારે ભારતમાં જે પ્રકારનું જવન જવવા મળતું તે વિરે 
પોતાના દેશમાં: વાતો કરી હશે, એને પ્રતાપે કોઈ આકારાવાણીમાં તોકરી કરવા 
આવવા હિંમત કરતું નહીં કે તેયાર થતું નહીં. 
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આ બધા ઉપરાંત #એક કટાળાભરેલી અને જેતો કદી છેડો ન આવે એવી 
એક વહીવટી પદ્દતિમાંથી પસાર્ થવાની ક્યા હતી. આકારાવાણી માટે ચારૅ 
બાજ ભારે તપાસ પછી કામ કરનારી વ્યક્તિઓને પસંદ કરી હોય. એ પસંદગીમાં 
ભારતના ર્ાજદૂતના દકતરે મહેતત લીધી હોય, તેમતે અહીં આખરતી 
પસંદગી માટે લાવવા માટે દે[હ-ખે વષે વીતી જય. દરમ્યાન એમણે ત્યાં ખીજ 
કમાણીનાં સાધત શોધી પણુ કાઢ્યાં હોય છે અથવા બીજ ને[કરી પર્ પણુ 
ચડી ગયા હો્ય છે. એ સલામત વ્યક્તિ છે. એવી ઓળખ, એતી ચકાસણી, 
પોતાને દેશથી અહીં આવવા માટે ભાડામાં કાપફૂપતી રકઝક, પ્રવાસમાં ખચ 
કરવાં જપતાં ધટતાં નાણાં, દિલ્હીમાં રહેવા માટે વ્યવસ્થા એ બધું સરકારી 
હબે “થતી હું, હોતી હૈ', એ રીતે ધીમી ગતિએ ચાલ્યા કરે. 1974ની રારૂઆતમાં 
અરબી વિભાગમાં કામ કરવા, આરબ સમાચાર પ્રસ્તુત કરવા એક પણુ હાજર 
તહોતો, એ ન્નણીતે કેઈ ને નવાઈ લાગવી નહીં જેઈ એ. 

આમ તરજુમો કરતારા અતે તે પ્રસ્તુત કરનારા પરદેશી કામ કર 1રાએઓ 
માંધા પડવાને કારણે ભારતનાં પ્રજ્નજતોતે એ કામ સોંપવામાં આવ્યું. આમ 
નાણાંના બચાવ તો થાય એ દેખીતું છે પણુ એમાં એક બીજને મહર્વતે મટ્દો 
પણુ સંકળાયેલો છે અતે તે એ કે આ પરદેશી વ્યક્તિઓ ઉપર્ કયારેક કદીક 
રાષ્ટ્ર સંબંધી કેટલાંક સમાચારપત્રકો માટે પૂરો ભરોસો રાખવે એ દીક ગણાય 
કે નહીં એ વિવાદાસ્પદ છે. 1962માં પરદેશી ચીતી એકમ આ ખાતામાં કામ 
કરતું હતું એવી ઉપર્ અધિકારીઓને એક વખત શક આવતાં, શકમંદ વ્યક્તિઓ 
ન્નહેર્ થતાં તરત જ કેટલાકને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા; અને એ વિભાગના 

કાયકમે।માં તરત જ કાપરૂપ કરી નાપખ્મવામાં આવી. 1948માં વિદેરા સેવા ચાલુ 
થઈ ત્યારથી દેરામાંથી તેમ જ ખહારથી એમાં પરદેશી ભાષામાં કામ 
કરનારાએની ભરતી કરવામાં આવતી, એમાં ખાસ તો સુપરવાઇઝર એટલે કે 
એ પ્રેકાર્તા કાર્યકમો ઉપર્ દેખરેખ રાખનારાઓની ઉપર જણાવ્યા મુજબ 
ભરતી થતી. સુપરવાઇઝર જતે સમાચારનું પ્રસારણુ તો ન કરે, પરંતુ પરદેશી 
જબાનમાં શું લખાય છે તે અને શું પ્રસ્તુત થાય છે તે ઉપર તો દેખરૅખ 
રાખી શકે. 

એકાએક માનવામાં નહીં આવે, પણુ ભારતીય પૂર્વજ્ને ધરાવતા કે ભારતના 
જ નાગરિક્રે વિદેશોમાં છે હતાં જ્યાં જ્યાં ભારતીયો જઈ વસમા છે તે દેશતી 
ભાષા સામાન્ય અર્થમાં પણુ લખીબોલી શકતા નથી. સ્વાહિલી, બરમીઝ, 
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સિહાલા, મલય, ઇન્ડેતેશિયન, થાઈ અને એવા બીન્ન એકમ માટે ત્યાંતી ભાષા 
જાણુનારા કરાઈ પણુ મળ્યા નહીં. પછી ધારાધોરણુ જરા ઉળવાં કરવામાં 
આવ્યાં, ત્યારે માંડ માંડ થોડાઘણા પ્રમાણુમાં ન્નણુનારી એકખે વ્યક્તિઓ 
મળી, પણુ એમના ઉચ્ચાર, અતે ભાષાના જવંત લહેકા [વશે તો એ અન્નણુ 
જ હતી, 

અરખી, પુશ્તુ અતે ફારસી કાર્યકમો માટે ભારતતાં વિશ્વવિધાલને,, મદ્રેસા 
અતે એવી ખીજ સંસ્થાએમાં તાલીમ પામેલા એ ભાષા લખનારા, ખોલનારા 
ધણા મળી આવશે, એમ માનવામાં આવતું હતું. પણ્ અહીં જે અરખી અતે 

ફ્રાર્સી શીખવાય છે તે સાહિત્યિક અતે ભારે હોય છે. ગિક્ષકો ન્નતે ત્યાં જે 
ભાવા ખોલઞાય છે એનાથી અન્નણુ હોય છે. આપણા પરદેશના એલચી ખાતાના 
અહેવાલો અતે ત્યાંના શ્રોતાઓના પત્રોમાં અહીંનાં પ્રસારણા અંગે એ ફરિયાદ 
છે, કે ભારતમાં તાલીમ પામેલા ભારતીય નાગરિકોની ભાવા ત્યાંના શ્રોતાઓને 
બિલકુલ કખૂલ નથી. અતે તે ઊલરી અસગ ડરનારાં છે. 

ભાગ્તતે સ્વતંત્રતા મળ્યા બાદ ભારતમાં ગૃહ, સંરક્ષણ અને વિદેશ ખાતામાં 
તેમ જ યુનિવસિટીએ અને શાળાઓમાં પરદેશી ભાષા શીખેલા ભારતીય 

યુવાતાતી બહુ મોરી માગ છે. આકાશવાણી જરે ધોરણુના કાર્યકરો માગે છે 
તે કરતાં ઊતરતી કક્ષાના ધોરણે ત્યાં પસંદગી કરવામાં આવે છે, હતાં એ 
બધાં ખાતાંઓમાં સંતોષ આપે એવા યુવાનો મળતા નથી. આમ જેતાં અહીં 
એ પ્રકારના, અહીં કામ લાગે અતે પરદેરામાં પણુ કામ કરી શકે એવા નવ- 
યુવાતોતે આપણી યુનિવસિટીઓમાં પદ્દતિસર અને પાકી બાંધણીતી તાલીમ 
આપવાનું શરૂ કરવું જોઈએ એમ કોઈ કહે તો બરાબર છે. દેશમાં એવી 
તાલીમ આપવા માટે પૂરતી સગવડ નથી, અને જે તાલીમ અપાય છે તે 
શરૂઆતના પરદાર્થપાઠ જેવી છે. પરદેશી ભાષા શીખવા નવયુવાનોને પરદેશ 
મોકલવા શિક્ષણુ ખાતાએ કેટલીક રિષ્યજ્ૃત્તિઓ આપીતે મોકલ્યા હતા, પણુ 
એની સંખ્યા બહુ ઓછી, આકારવાણીની માંગ બહુ મોટી. એમાં વળી એમને 
તરજમા કરવાના કામ માટે ત્યાં જેટલું રહેવું જેઈ એ એટલો સમય મળતો 
નહીં. આમ જેવા જેઈ એ તેવા સારા તરજમા કરનારા અતે કાયેકમેો પ્રસ્તુત 
કરનારા માણુસો મળતા નહીં. પછી આ યોજનાઓમાં સુધારા કરવાના પ્રયાસ 
કરવામાં પરિણામ શૂત્ય જ આવ્યું, 

આ ખધા પછી આકારાવાણીએ ન્નતે જેટલા સમય માટે માણુસો જેઈ એ 
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તે અતે કેવા પ્રકારતી તાલીમ આપવી છે એ બે વાત પ્યાનમાં રાખી, એ 
અનુસાર યેજ્ના કરવાનું વિચાર્યુ". એતી યોજનાએ 1950માં તૈયાર પણ 
થઈ ગઈ, પરંતુ ધારાધોરણુતે જ અનુસરતી સરકારની નીતિરીતિના અને 
વહીવટી આંટીઘૂંટીના ખરાબે એ કયાંની કયાં ખોટવાઈ ગઈ તેતો પત્તો જ 
નથી. આ પરિસ્થિતિમાં માહિતી અતે પ્રસાર્ણુ ગૃહ તથા કાયદા ખાતાના વડા 
અધિકારીઓએ આવા સવાલે। હલ કરવા એકમતે આખરી નિર્ણુયો લેવા જનેઈ એ, 
પરંતુ તે તથી લેવાયા. દાખલા તરીકે આકારવાણીમાં આ પ્રકારનાં કામ 
કરનારા માણુસો જે તાલીમ પામેલા હોય તેમાંથી પસંદ કરવા, અથવા એમને 
તાલીમ અપી તૈયાર કરવા; ખીજ, એમને તાલીમ અપાય તે દરમ્યાન એમને 
કેટલો ખિસ્સાખચે આપવે,, અતે એ તાલીમ કેટલા સમય માટેતી તે નક્કી 
કરવું. ઉપરાંત તાલીમ લેતારાઆ આકાશવાણીમાં જ કામ કરવા બંધાઈ ત્રણુ 
વષે કે પાંચ વર્ષ માટે કરારનામાં કરવા, અને આ વ્યક્તિઓને કામ પર્ 
ચડાવ્યા બાદ એમને તબક્કે તબક્કે કેટલો પગારવધારો આપવે।, વિદેશ સેવા 
વિભાગ માટે ઉપરની વિવિધ કલમો બાબત કશે નિણુંય લેવાયો નહીં, એટલે 
આકારશવાણીએ જ જૂન 1940તી આસપાસ જે કાર્યકરો પસંદ કરેલા તે 
થકી હુજ આજ્ટે પણુ કામ ચલાવ્યે રાખે છે અતે દેખીતી રીતે તેઓ એમના 
શ્રોતાજતો, એમના પ્રશ્નજનો એમતા દેશ સાથે આજતી ઘડીખે જેઈ એ તેટલા 
આજની ધડીના માહિતગાર તથી. અતે જેઓ ભારતીય પૂવજે ધરાવનારા પસંદ 
થયા છે તે તો પોતે દાખલ થયા ત્યારે જે સાષાભંડોળ લઈ તે આવ્યા હતા, 
એમાંથી જરા પણુ આગળ વધ્યા નથી, એટલું તો એછામાં ઓછું કહી રાકાય. 

આ પછી એક ખીનજ્ને કોયડો એ ઊભો થયે છે કે પરદેશના જે જે 
દેશોમાં આપગે અંગ્રેજી તથા એમતી ભાષામાં જે કાયક્મો પ્રસ્તુત કરીએ 
તી માહિતી કેવી રીતે આપવી. ભારતના શ્રોતાજનેો વારવાર છાપાં-ચોપાનિય!|- 
| બી.બી. સી. અતે વૉઇસ એઓ અમેરેકા અતે એવી જ બીજી સંસ્થાઓ 
[તાની જહેર ખબરો છપાવે છે તેમ જ ચોપાનિયાં વહેંચે છે, તે વાંચે છે. 

પરદેશાતાં હાપાંઓમાં ન્નહેર્ખબરો ૭પાવવી એટલે એમાં ભારતે ખર્ચ 
થાય, હતાં એક વાર્ વિદેરા સેવાએ કેટલાક દેશોમાં ન્નહેર ખબરે। હપાવવા પ્રબંધ 
તો કર્યા, પણુ ખચેતા આંકડા જતાં વિચાર પડતે મૂકયો. 

પરદેશમાં વિદેશા સેવાના કાર્યક્રમોની નહેરાત કરવા “ઇન્ડિયા કોલિ' ગ' 
નામે અંગ્રેજ્માં દર મહિતે એક પત્રિકા પ્રમટ કરે છે. આની શરૂઆત 1952માં 

-7/ ૧: ત:3/ પ" 
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થઈ, આપણી વિવિધ એલચી કચેરીઓમાં એતે વહેંચણી માટે મોકલવામાં 
આવે છે, ઉપરાંત જે શ્રોતાએ સીધા મગાવે એમતે પણુ પોસ્ટથી મોકલવામાં 
આવે છે. આ ચોપાનિયાંમાં સાધક્લોસ્ટાઇલ ફેલ્ડર્ આમેજ કરવામાં આવે છે. 
એમાં ત્રણુ મહિનાના કાર્યકમેોની રૂપરેખા પણુ આમેજ કરવામાં આવે છે. આ 
ફોલ્ડરા દસ ભાષાઓમાં તૈયાર્ કરવામાં આવે છે. આ ખધા કાયૅકમાની જહેરાત 
કરવાની જરૂર તો છે જ, સોપાનિયાં અને ફોલ્ડર પાછળ ખર્ચ પણુ સારા 
પ્રમાણુમાં થાય છે, પણુ જ્ને કાયેક્રમોમાં જ દમ ન હોય તો, અને એની કશી 
અસર્ જ ન થતી હોય તો આ ખચંતો ખોજ્ને ઉઠાવવાની કશી જરૂર રહેતી 
નથી. વળી એ ગમે તે હોય, પણુ કારસીમાં કે સ્વાહિલીમાં માત્ર ૭સે! કે 
સાતસો! સાઇકલોસ્ટાઇલ ફેલ્ડરાથી ન્નહેરાત શી થાઈ શકે? એટલે આ 
સંજેગામાં આ ખાતાની જે અસર થવી જ્ેઈ એ તે થતી નથી. આનો 
માપદંડ શે? 

શ્રોતામંડળીઓમાં સંશોધનકાર્ય, ભારતમાં થતા કાર્યકમો અંગે શ્રોતામંડળેમાં 
જે સંશોધનપદ્દીતિથી પરિણામો ન્નણુવા મળે, એ પહદ્દતિ આ પરરદેરામાં થતાં 
પ્રસારણોામાં ન ચાલે. અમુક પ્રદેશોમાંતા અતે તેય અમુક સમયતા ટુકડા પસંદ 
કરી પર્ણા।મ જાણુવાં, એથી કંઈ ખરી હકીકતોનો તાગ ન મળે, વળી એ 
પદ્દિતિ ખર્ચાળ અને અનવહારુ પણુ તીવડે. બી. બી. સી. અને વૉોધસ ઓક્ 

અમેરિકા શ્રોતામંડળના હિભાવ પ્રત્યાધાતો ન્નણુવા દુનિયાના જદા જદા 
ભાગોમાંથી ટુકડાઓ પસંદ કરી લે છે, અતે એમાંથી પરિણામો તારવે છે, એ 

શા 

એક પહદ્દતિ. બીજ રીતમાં પોતાના દકતરના માણુસોને ડૈેકડેકાણુ પાઠવે છે 

એમના અહેવાલો મળે તે ઉપરથી તારવણી કાઢે છે. ઉપરાંત ત્રીજ રીતમાં 
શ્રોતામંડળના પત્રેમાંથી તારવણી કાઢે છે, અને ચોથી રીત શ્રોતામંડળામાં પોતે 

નડકી કરેલી નાની ટુકડીઓ મારફત જે માહિતી મળતી રહે તે. એમ ચાર્ રીત 
છે. બી, બી. સી.એ ભારતમાં “ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટયૂટ એફ પબ્લિક ઓપીનિયન' 
નામતી ન્નહેર્ મત એકડો કરનારી ભારતીય સંસ્થા મારફત અમુક ચોકઠામાં ભારતનાં 

35 શહેરામાંની પુખ્તવયની વ્યાક્તઓમાં મોજણી કરાવી, જ્નણુક રી મેળવી. આમાં 
પહેલાંતી મોજણી અને પછીતી મોજણૂીમાંથી સાંભળનારાઓની સંખ્યામાં 

સુધારો:બગાડે। ન્નણુવા મળે અતે જદી જદી ન્નતના કાર્યકમેમાંથી કયા પ્રકારના 
કાયકમોની વધારે પસંદગી છે તે પણુ ન્નણુવા મળે. 
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આકારાવાણીએ એશિયા ખંડમાં શ્રોતામંડળના પ્રત્યાઘાતે-પ્રતિભાવે। ન્નણુવા 
એક વિસ્તૃત પ્રશ્નપત્રક પાઠવીતે મંગાવ્યા, પછી તરત વધારે વિગતવાર પ્રશ્ષપત્ર ક 
ઈરાન અને આરબ દેશે।માં પાઠવી મગાત્યા. આ તે। આંગળી ચાટવા નેવું સંશોધન, 
પ્રમાણુમાં ખહુ નાના પાયા ઉપર, પણુ તે એક વાર્ કર્યા બાદ ફરીથી નાણાંની 
તંગીને કારણે નિયો[જ% રાકાયું નથી. બાકી તો. પરદેશમાં ભારતની ન્યાં મોટી 
એલચી કચેરીઓ છે, તેમના અહેવાલો ઉપર, શ્રોતાઓના પત્રો ઉપર આ 
સંશોધન અવલંખે છે. 1975તી સાલમાં આશરે 1,97,000 પત્રો. આવ્યા 
હતા. કયા કયા દેશમાંથી આવેલા પત્રોનો એ સરવાળે છે તે હવે પછી 
તરત આપણે ન્નેઇશું. 

ભારતમાંથી ભારત તથા પાકિસ્તાન માટે પ્રસારિત થતા કાયેકમે। 
સાંભળનારાઓમાંથી ભારતમાં રહેતા ઉર્દૂ, પંન્નબી, બંગાળી અતે (નવી ભાવા 
ખોણ!લનારાએના પત્રોની સંખ્યાનો ઉપરના આંકડાઓમાં સમાવેશ કરવામાં 
નથી આવ્યે. 

આ આંકડા પ્રમાણે જતાં 1હન્દી ભાષામાં થતાં પ્રસારણાના શ્રોતાજનેનું 
પણુ સારી સંખ્યામ! કે નિર્યામત કેઈ જૂથ નથી. દરિયાપારતી સેવામાં અંગ્રેજમાં 
પ્રસારાતા કાર્યકમેમાં ભારતીય તેમ જ પરદેશી શ્રોતાએને ભારતીય સંગીત અને 
ભાર્તના સમાચાર તથ! એ ઉપરની વિવેચતા ગમે છે એવું તારવવામાં આવ્યું છે. 

પરદેશી ભાવામાં થતાં પ્રસારણોમાં પુશ્તુ ભાષામાં પ્રસારણે! ધણાં સફળ 
તીવડત્ાં છે. એ શ્રોતાઓને ગમે છે. એતું એક કારણુ પુશ્તુબાષી શ્રોતાઓને 
ઉદ્દે પાઠ ગમતા લાગે છે. એ પછી નેપાળમાંથી નેપાળી ભાવા માટે 35,000 
પત્રો, ઉપરાંત ભારતના તેપાળી શ્રોતાજનેમાંથી 20,500. એ પછી બર્મા અને 
ઈરિ।નમાં પ્રસારાતા કાર્યક્રમોનું સ્થાન આવે, પણુ શ્રોતામંડળના પ્રત્યાધાત 
મેળવવા આ આંકડાઓ એના પ્રભાવશાળી તો ન જ કહેવાય. 

અંગ્રેજ 10,400 

[હિન્દી 5,300 
ગુજરાતી 1,800 
તામિલ 4,450 
અરખી 550 

ફાર્મસી 6,900 
દારી 
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પુશ્તુ 52,250 

રશિયન 630 

સ્વાહેલી 580 

[તિખેટી 390 

[સહાલા 80 
નેપાળી 53,000 
બરમીઝ 8,100 

ક્્ન્ચ 70 
થાઈ 15 

ઇન્ડાનેશયન 1,490 
ચીની 10 

1 -6,915 

હવે આ આંકડાઓ ઉપરથી આકાશવાણી પોતાનાં નજવાં સાધને થકી 

પૈસા, કમ કરનારાઓની મહેનત, દ્રાન્સમિટરો, સ્ટુંડિયોતો વપરાશ અતે એમ જે 

વ્યય કરે છે તે બધાતે ખર્ચ કયે [હિસાબે વાળી છે એમ દરાવી શકાય ? 

“તે આકાશવાણી સરકારીખાતું ત હોત તો અતે એ સંસ્થામાં ન્નહેર્ જતતાનાં 

નાણાં વપરાતાં હોત અતે આ પરિણામ લાવવામાં આવે તો ઓડિટ એટલે 

હિસ!બી તપાસ કરનારા આ ખર્ચા ચાલુ રાખવા કદી હા પાડત ખરા ? [વિદેશી 

સેવા તેમ જ બીન્નં ક્ષેત્રોમાં ખોટમાં કામ કરતા કાર્યકમો કાપી નાખવા જેઈ એ, 

અને જે કાર્યકમોથી સરહદો ઉપરતી જરૂરિયાતમાંથી રાજકીય પારેસ્થિતિમાં 

ઉપયોગી તીવડતા હોય, અને જેની ઠીક સંખ્યામાં શ્રોતામંઠળ ઉપર્ ભારતીય 

વિચાગ્સરણીતી અસર થતી રહેતી હોય તેવા કાર્યક્રમો ઉપર્ વધારે ખ્યાન 
કેન્દ્રિત કરવું જેઈ એ. 

આ ખે કારણોસર પુશ્તુ, નેપાળી, તિબેરી, બર્મીઝ અને ફારસી ભાષામાં 

પ્રસારણ! ઉપરાંત એક વધારવું હોય તો સિંહાલા પ્રસારણુ જરી રાખવું જોઈ એ. 

આમાંના કેટલાકના શ્રોતાજતોનું પ્રમાણુ ઘણું ઓછું છે ૭તાં એતે રોજિદા ચોક્કસ 

સમય મારે પ્રસારિત કરવા જ્રેઈ એ કે સમાચાર અને ખખરે। ન્નણુવા શ્રોતાઓને 

ચોક્કસ અને ખાંષ્યો સમય મળે. બાકીનાં પરદેશી પ્રસારણૂનાં કોઈ નામ દેવા 

જવી શ્રોતાએની સંખ્યા છે નહીં, એટલે એ બંધ કરી દેવાં જનેઈ એ, અતે ખંધ 

થાય તો કેઈ અજગતાં પરિણામ આવવાતાં પણુ નથી. 
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ખાંગ્લા દેશમાંના શ્રોતા કલકત્તા રેડિયો સાંભળે છે એટલે એમતે માટે 

દરરોજ સાત કલાકના જદા પ્રસારણુતી જરૂર જ નથી. દુતિયાના કેટલાક ભાગો 

મારેતી અંગ્રેજ સેવા ચાલુ રહેવી જેઈ એ અતે તેતે મજબૂત બનાવવી ન્નેઈ એ. 

એ મારે જરા વધારે ખર્ચ અને પ્રયત્ન કરીએ તો સહેજે એરિયાના, આઅરફેકાના, 

ઓસ્ટ્રેલિયાના અતે યુરોપના દેશોના શ્રોતાજતો માટે આપણે વધારે સારી રીતે 

અને સાર્ કાર્યક્રમે! પ્રસારિત કરી શકીએ, એટલું જ નહીં પણુ આપણા 

પદોશીએને જેમ ભારતના સમાચાર પહોંચાડી શ#ીએ છીએ એમ એમતે પણુ 

એ રીતે સમાચાર પહોંચાડી શકાય. ઉદ્દે કાર્યક્રમો પાકિસ્તાની શ્રોતાઓ માટે 

નિયો।જવા જેઈ એ. વિદેશ સેવા રોજ ભારતના ઉર્દૂ શ્રોતાજનો માટે નવ કલાકથી 

વધારે કાર્યકમો આપે એનો કશે! અર્થ નથી. 

એ જ પ્રમાણે કેવળ લાગણીના કારણુને જવા દઈએ તો હિન્દી, તામિલ 

અને ગુજરાતી કાર્યકમોથી પણુ કશે। ઉપયોગ સરતો નથી. હા, કેટલાક શ્રોતાએ। 

ભારત સાથેનો સંપર્ડ ગુમાવી દે એવી દહેશત રહે, પણુ જે દક્ષિણુ એરેમા 

અને આક્રિકા પ્રત્યે બબ્બે કલાકના મુંબરધથી, મદ્રાસથી અતે દિલ્હીથી ગુજરાતી, 

તામિલ અને હિન્દીમાં કાર્યકમો! પ્રસારિત કરવામાં આવે તો એ ખોટ પૂરી પડે. 

કરાઈ કહેશે કે એમ કરવા જઈ એ તો એમને અનુરૂળ સમયે નહોં સંભળાવી 

શકાય તો થેડા કાર્યકમો રેકર્ડે કરી એમના અતુકૂળા સમયે ફરીથી 

પ્રસારિત થઈ શકે, 

આમ જે આવા કેટલાક બિતઉપયોગી કાર્યકમો બંધ કરવામાં આવે, 

અથવા એષા કરવામાં આવે તો નાણાંનો સારો બચાવ થાય, અતે એ 

ખ્ચતમાંથી જે જરૂરના છે તે કાર્યકરમોતે વધારે સંગીન પાયા પર્ મૂકવા, અને 

એમાંથી થે1ડી રકમ એક વ્યવસ્થિત “બપ્રેત્રામ એક્સચેન્જ યુનિટ' (કાર્યકમે।ની 

અદલખદલ કરવાના એકમ) રચી એ માટે વાપરવા. 

શટ વેવ ઉપર ધીમે ધીમે જાતનનતની “ખલેલ વધતી નય છે, અતે 

સાંભળવામાં અનેક પ્રેકારતી હરકતો! નડે છે. એટલે ધણા દેશો હવે પોતાના 

સારા કાર્યકમેોતે રેકર્ડ કરી ખીનન દેશોતે એમના ધરઆંગણાના રૅડૅયો તેમ જ 

ટી.વી. કાર્યક્રમોમાં વગાડવા અદલાખદલ કરે છે. આ પ્રકારના કાર્યકમે। ચાલુ 

બનાવો સંબંધી હોઈ શકે, અતે એતે તાબડતોબ મોકલવા માટે ધટતી વ્યવસ્થા 

હોવી જેઈ એ, અથવા એ કાર્યકમો હુમેશતે માટે જ્યારે વગાડવા હોય ત્યારે 

કામ લાગે એવા હોવા જેઈએ. આ યાદીમાં સંગીત, નાટક, સાંસ્કૃતિક [વિષમ 
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પર્ તેમ જ સમાજન્યવસ્થા ઉપરના વાર્તાલાપો હોઈ શકે. આમ જે કાર્યકમોતો 
ખદલે કરવામાં આવે, એમાં કોપીરાઇટના પ્રશ્ન સંકળાતા હોય તો એતા ફરીથી 

પ્રસારણુ માટે ફી આપી દેવી, અથવા જે મૂળ મથકે રૅકર્ડુ કરે તેતે આપવી, 
પણુ મોટે ભાગે આવા અદલાબદલામાં ઘણી સંસ્થાએ ફીનો સવાલ ઊભો 
કરતી નથી. 

વિદેશ સેવા વિભાગે પંદર્ વર્ષો પહેલાં આવા કાર્યકમેોનું અદલાબદલી 
કરનારું એકમ રારૂ કર્યું' હતું, અતે એમાંથી પરદેશનાં પ્રસારણુ-કેન્દ્રોને, પરદેશી 
ગિક્ષણુ તેમ જ સાંસ્કુતિક સંસ્થાઓતે તથા ભારતીય એલચી ખાતાઓની 
કચેરીઓને વાર્તહેવારે વગાડવા માટે મો।કલ્યા હતા. આકાશવાણી આવા 
કાર્યકમો એમને મફત આપે છે. આપણાં એલચી ખાતાંઓને ૬ર ત્રણુ મહિને 
કેટલા કાર્યક્મો બન્યા છે એતી એક યાદી મોકલવામાં આવે છે, ઉપરાંત વર્લ્ડ 
રેડિયો અને ટી.વી. હેન્ડુખુકના પ્રકાશકો “ઇન્ટરતેશાતલ લીસાનંગ ગાઇડુ' નામે 

એક ચોપાનિયું પ્રગટ કરે છે, એમાં પણુ આપણા મહત્ત્વના કાર્યકમો અતે એની 
વિગતો પ્રગટ કરવામાં આવે છે. 

એક જમાનામાં આકાશવાણીમાંથી વણુમાગ્ય! આવા કાર્યકમો! પરદેશ 
મોકલાતા, પણુ જતે કાળ ટેપ મોંઘી થવા માંડી, અતે એવી આયાત ઓછી 

થવા માંડી એટલે એવો બગાડ કરવે બંધ કર્યો. વાર્તાલાપો અને રૂપકોનાં 

રેકડિગ જે ૭ કેન્દ્રો મમાવે છે તેમતે જ મે।કલવામાં આવે છે. એમાંના કેટલાક 

એ વગાડે છે એતો અંદાજ કાઢ્વે। કઠિન છે, પણુ એમાંથી થોડાં કેન્દ્રો તો ડીક 

પ્રમાણુમાં વગાડતાં હશે એમ આપણે માની શકીએ. આ ઉપરાંત 23 દેશોમાં 
આપણે ભારતીય સંગીતતી રેકર્ડા મોકલીએ છીએ. આ દેશે સાથે ભારતની 

સાંસ્કૃતિક વસ્તુતી આપલેને। સંબંધ બંધાયેલો છે. વધારે નાણાંતી જનેગવાઈ થાય 
અતે કામ કરતારાઓની સંખ્યા વધે તો આ પ્રાકેયા વિકસાવવા જેવી છે. એમ 

થાય તો આપણા વધારે અતે વધારે કાર્યક્રમા પરદેશમાં સારી રીતે સંભળાય, 

અને ખલેલજનક તથા ભરોસે! ન મૂકી શકાય તેવા શૉટે વેવમાંથી બચી જવાય. 
એમની ઘરઆંગણ્ાની સવિસમાં જ *એ સારી રીતે સાંભળી રકે. આ એક 

ન્તણુવા જેવી વાત છે કે આફ્રિકામાં અતે એશિયામાં આપણી ફિલ્મ સંગીતની 
રેકર્ડા ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, પણુ યુરોપમાં તો શાસ્ત્રીય સંગીત અને ઓરકેસ્ટ્રા! 
નું સંગીત એમને વધારે *ગમે છે, તેમ જ કલા, સંસ્કાર, સાહિય અને 

કફ્લિસૂકી પરના વાર્તાલાપો પણુ એટલા જ ગમે છે. 
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છેલ્લે જે હેતુથી વિદેશ સેવા કરવામાં આવે છે તે હેતુએ સારી રીતે 
બર આણુવામાં કેતી જવાબદારી ગણુવી? વિદેશ ખાતું ચે!ખખી ના પાડે છે, 
કહે છે કે જ્યાં સુધી માહિતી અતે પ્રસારણુ ખાતાની સત્તા છે, ત્યાં સુધી 
અમારાથી કંઈ જ થઈ શકે નહીં. આકાશવાણીતી ઘશી પ્રન્ૃત્તિઓ છે, પરતુ 
પ્રસારણુ જ સૌથી મહત્ત્વની પ્રન્ત્તિ હોય એમ લાગે છે. આ પ્રેસારણુનું બરોબર 
આયે।જન થાય, યોગ્ય રીતે પ્રસારણુ થાય, એની પાછળ નાણાં ખર્ચાય, અને 
ચલાવતાર્ કમંચારીઓ તથા પ્રસારિત થતા કાર્યકમોતી ચકાસણી થાય એમાં 
કોઈને ર નથી. વિદેશ સેવા જ એક વિચારવા જેવો મહત્ત્વતતો દાખલે છે. 
એ ખાતામાં કયાં કયાં અતે કેટલી ખામીઓ છે તેનું નિદાત પણુ કરવામાં 
આવ્યું છે. એક વાર્ નહીં અનેક વાર્ એતા ઉપાયે વિચારાયા છે, પણુ જ્યાં 
સુધી આકાશવાણીમાં પ્રવર્તતા મૂળભૂત રોગ નાબૂદ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ 
ઉપાયો એમના એમ અભરાઈ પર જ રહેવાના છે. 



6. દરદર્શત 
બ 

આ પુસ્તકના આ નાના પ્રકરણુમાં દૂરદ્શનનો જે વિકાસ થઈ રલો છે 

એનાં બધાં જ પાસાંનું પૂ રું દર્શન ભાગ્યે જ કરાવી શકાય. દૂરદર્શનની એક 
પ્રકામ્તી ઝલક છે, એથી આપણા છાપાંવાળાઓ અતે ચોરપાનિયાં પ્રગટ કરનાર્- 

એ એ વિશે ન્નતન્નતતી માહિતી આપ્યા કરૅ છે! અતે વિવેચકે હોંશથી 
રોજ-બ-રાજના કાર્યક્રમોનું વિવેચન કરે છે. અહીં હું તો દૂરદર્શનના કેટલાક 
અતિમહત્ત્તના સામાજિક પ્યેય ઉપર ખ્યાન આપી ચર્ચા કરીશ. એમાં એ 

ખાતાતો વિકાસ, એતી ટેકનોલે।1જ, એના કાયેકમો તથા એતે જ્નેવાની સગવડો, 
એનું વહીવટી બંધારણ, એમાં કામ કરનારા અધિકારીઓ, અતે ગ્પેના કામકાજ 

માંટે ફાળવવામાં આવતી રકમ વિશે વિચારો રજૂ કરીશ. 

જ્યારે કેટલેક કેકાણેથી દૂરદશ્રનના કાર્યક્રમો રજૂ કશ્વાની માગણી થઈ 
(યારે ભારતની સરકારે ઘણાં વર્ષા, સુધી એ માગણી ઉપર બહુ "યાન આપ્યું 

નહીં; અગ તેનાં ઘટતાં કારણો પણુ હતાં. આ ખાતા પાઠળ અઢળક ખર્ચ 

કરવે। પડે અને તેનું મતોરંજત એટલું મૉંધ્ું પડી જય કે ખીજ કામોને માટેનું 

પરદેશી ઠ'ડિયામણુ આ માટે રોકાઈ જાય તો બીન્ન અગત્યનાં કામો 

ખોરંભે પડે એવી એમની દલીલ હતી. બહ ન્નેરશેર્થી આ માગણી નહોતી 

થતી, પરંતુ બીન્ન ઘણુ! નાના અને અર્ધવિકસિત દેશોમાં જે દૂરદશનતે સ્થાન 

આપવામાં આવે તો ભારતમાં આ નવા રૉોમાંચક માષ્યમને દાખલ કરવામાં શો 

ખાધ આવે છે, એવું કયાંક કયાંક કદીક સાંભળવામાં આવતું. 

દ્રદર્શનના કાર્યકમોથી ખબીન્ન દેશોમાં આશ્ચર્યજનક પરિણામો હાંસલ 

કરવામાં આવે છે તે ન્નણ્યા પછી ભારતતી સરકારને રારૂઆતના સમયમાં 

મનમાં જે હસુપચુપણું હતું તે નીકળી ગયું. પહેલાં તો કેવળ ધ્વાનેમાત્રથી, રેડિયો 

દ્રારા પરિણામ આવતાં, એ કરતાં આ નવા માષ્યમથી સમાજજીવનમાં અનેક- 

ગણા ફેરફારો લાવી શકાય છે એ એમને સ્પષ્ટ થયું. દુનિયામાં જે બનાવે। ખને 

છે તે બધા ન્ેવાતે સામાન્ય રીતે ધણને રસ નહીં હોય, પરંતુ તે ખનાવે 
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ટી.વી. સેટ પર્ આમેટ્ટબ જેઈ શકાય છે. એ ઘટનામાં ઘણાને રસ હોવાથી 
એ જેવા ભલભલા ઇંતિક્નર્ થાય, એટલી એની અતોખી શક્તિની નળણુ થઈ. 
રાજ્છીય સભાઓ, રાજ્યના મોટા અધિકારીઓનાં ભાષણ્, વિધાપીકોના 
પદવૌદાન સમારંભો, વિજ્ઞાનની પરિષદો એવી એવી જે સભાઓ પ્રત્યે સામાન્ય 
જતતાને રસ નહોતો તે બધું ન્વેવા ટી.વી.ના પરદાએ ક સમયમાં મોહિની 
લગાડી. અમેરિકા અને એવા જ બીન્ન દેશોમાં, રોજિદા કામકાજ તથા સૂવાના 
સમય ઉપર્ંત બાકીના સમયમાં દૂરદર્શનના કાર્યકમો જેવામાં જ પ્રન્ન 
રચીપચી રહી. જેતે મત આપવાનો અધિકાર છે તેઓને દૂર્દર્શનના માધ્યમ 
કારા બતાડાતી 'હફીકતો ઉપર્ વધારે વિશ્વાસ ખેઠો, અતે બીન્નં છાપાંના 
માધ્યમ માર્કૂત અપાતી ખાબતો ઉપર પૂરતો વિશ્વાસ ન રલો. આમ ટી વી. 
પર્ અપાતી, જેવાતી ખબરતે મહત્ત્વ મળ્યું. પોતાના ખંડમાં બેઠા બેઠા 
વિચેટનામનું યુદ્ધ જેવા -મળે, લડાઈના ધડાકાભડાકા સાંભળવા મળે, અને એ 
જેવા થકી યુદ્ધ પ્રત્યે જે નફરત પેદા થઈ તે શાંતિનાં ગમે તેટલાં બોધવચને 
થકી તો ન જ આવત. 

વળી સંશોધતોમાંથી ન્નણુવા મળે છે કે માનવી ટી.વી. પરથી ઘણું શીખી 
શકે છે. લગભગ બધા જ પ્રકારના વિષયો આ માષ્યમ દારા શીખવી શકાય 
છે. ખેતીવાડી, સીવણુ, ટાઇપ કરતું, ભાષાજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, યાંત્રિક હુન્નર, કસબે,, 
રમતગમત, એમ કંઈક વિષયોતો સમાવેશ થઈ શકે. નિશાળમાં તેમ જ નિશાળ 
બહાર પણુ એનો મહત્ત્તતો ઉપયોગ થાઈ શકે. આ ઉપયોગમાં તાલીમ પામેલા 
શિક્ષકો હોય કે શિક્ષકો હાજર જ ન હોય તોયે એ ઉપયે।ગી નીવડી છે. 

એટલે ને બીન્ન દેશમાં દૂરદર્રનના ઉપયોગથી જે હાંસલ થઈ શકયું તે 
અહો ભારતમાં એનો વિશાળ પ્રમાણમાં, સમજદારીથી અને અસરકારક ઉપયોગ 
કરવામાં આવે તો દેરાના બધા જ નહીં તોપણુ, આથિક વિકાસના સવાલો, 
સામાજિક પરિવર્તેન, સંતતિનિયમન જેવા મોટા ભાગના સવાલો જરૂર ઉલ 
કરી શકાય, એમ દેશના ઘણા પ્રન્નજતોએ ન્નહેર કર્યું". 

એટલે જ્યારે ઠ્રિલિપ્સ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભારત સરકાર સમક્ષ નવી 
દિલ્હીમાં ખાસ દૂરદર્શીનતું પ્રદરીન ભરી એવું -સંચાલન નજરૉનજર્ રજુ કરી 
બતાવ્યું, ત્યાર બાદ ઓછે ભાવે ટ્રાન્સમિટર આપવા એ કખૂલ થયા, ત્યારે એના 
સંચાલન માટે જણુકારોને તાલીમ આપવી, એક અખતરા તરીકે કાર્યકમો 
આપવાનું અને એને કરી સામાન્ય શિક્ષણુના અને સમાજના વિકાસમાં એતો 
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શો કાળા હોઈ શકે એ નક્કી કરવા એક પ્રયોમ્રાત્મક શરૂઆત કરવાનું નક્કા 

કરવામાં આવ્યું. આ કામ માટે યુતેસ્કોએ વીસ હજર ડૉલરની અને અમેરિકાતી 

સરકારે કેટલીક સાધનસામત્રી ભેટ તરીકે આપી. આમ તેનાં પગરણુ મંડાયાં. 

1959ના સપ્ટેમ્બર મહિનાની 15મી તારીખે આ પ્રયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યા. 

દિલ્દી ગહેર્તી 40 માઈલેના ધેરાવામાં જનેઈ શકાય એટલી એતી કક્ષા હતી. 

શરૂઆતમાં તો કેવળ રિક્ષણુના કાર્યકમો ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. અઠવ।- 

ડિયામાં બે વાર્ વીસ વીસ [મિનિટ લગભગ એકસો એંશી ટી.વી. જેનારી નાની 

તાની મંડળી નક્કી કરી. એ મંડળીઓ ટેલિક્લબ કહેવાય છે. એ કાર્યકમો! ન્નેતી 

રહે, એતી ઉપર્ ટીકા-વિવેચતા પણુ કરે એમ ગોડવવામાં આવ્યું. યુતેસ્કો તરફથી 

ને કાળા આપવામાં આવ્યો હતો એ ફાળામાંથી આ ટેક્િક્લબમાં સેટ મૂકવામાં 

આવ્યા હતા. 1961માં યુનેસ્કોએ આ પ્રયોગ ઉપર્ અભ્યાસ-સંરાધન કરવા 

નનણુકારાતે તીમ્યા. આ ઉપરથી આ તાતી ટેલિકલબ પર કાર્યક્રમતી કેવી અસર. 

નીપજી એતી પણુ તારવણી કાઢવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 

દરમ્યાન કેટલીક વ્યક્તિઓએ પર દેશથી ટી.વી.ના સેટ મમાગ્યા, એથી ટી.વી.ની 

માગ સામાન્ય જનતામાં વધી, અતે આતે લઈ ને ભાવિમાં ટી.વી.ના સેટ બતાવ- 

નારાએને સારો સહારો મળી ગયે. અહીં 1965ના ઓગસ્ટ માહિતા સુધી કેવળ 

શૈક્ષણિક કાર્યકમો રજૂ કરવામાં આવતા હતા, એને બદલે હવે સરકારે પહેલ 

પગલું લઈ સામાજિક શિક્ષણુની સાથે મનોરંજનના કાર્યકમો! ભેળવ્યા, એ દિવસથી 

ટીવી.તો ઉપયોગ રિક્ષણુના કાયેકમમાં કરવો “કે મતોરંજનના કામ માટે કરવા 

ખેતો વિવાદ શરૂ થઈ ગયે. અલબત્ત, તે સમયે કોઈ તીતિતી જાહેરાત તો તહોતી 

જ થઈ) પણુ એક કલાકના 1965માં આમ રારૂ કરેલા રો(જિદા કાર્યક્રમોમાં જેમની 

પાસે પોતીકા સેટ હતા તેમણે વધારે મનોરંજન અતે સામાન્ય ખબરે। મા તેના કાર્યકમો 

માટે દબાણુ શરૂ કર્યું, અતે જે નાતી મંડળીએ માટે શિક્ષણુના કાર્યકમો અપાતા 

તેમાં ધીમે ધીમે જતે દિવસે ઘટાડો થવા માંડયો. 1970 સુધીમાં રાજના વધારીને 

ત્રણુ કલાકના કાર્યકમો અપાયા, એમાં વીસ વીસ મિનિટના ૬ર અઠવાડેયાના પેલી 

મંડળીઓ મારે જે અપાતા તે તો કાયમ જ રહ્યા, ઉપરાંત ખેડૂતો માટે જેમ 

પેલી નાની મંડળીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી તેમ આશરે અંશી ગામડાં- 

ઓમાં સેટ મૂકી એમને માટે એટલા જ સમય માતે મુષિદશેનના કાર્યક્રમો નિયોજ- 

વામાં આવ્યા હતા. અણુ સંશોધન વિભાગ, ભારતીય કવિ સંશોધન સંસ્થાન, 

દિલ્ડીનું વહીવટી ખાતું અતે ઉત્તર પ્રદશા તથા હાંરેયાણા રાજ્યની સરકાર, આમ 
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આ બધાં ખાતાંઓના સહુકાર્થી 1967તા જાન્યુઆરીમાં આ કાર્યકમો! શરૂ 

ફરવામાં આવ્યા હતા. 

આજે જરા વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં દરરોજ સાંજે કાર્યકમ ચાર કલાક ચાલે છે. 

જેમ કાર્યકમોના કલાક વષ્યા તેમ ટી.વી. સેટનાં જેચાણુ પણુ વધ્યાં. 1970માં 

22,000 ટી.વી. સેટ હતા, અલબત્ત એમાં સમૂહદ્શનના સેટ આપણે 

ગણતા નથી. 1970 સુધી તે સેટ પરદેશથી લાવવામાં આવતા હતા. ભારતતી 

બતાવટના સેટ વેચવા મારે બજર્માં મૂકવામાં આવ્યા ત્યારે દિલ્હીના કેન્દ્રની 
શક્તિ 60 કિ.મિ.ના વિસ્તારમાં વધારવામાં આવી, અતે ટી.વી. સેટનું વેચાણુ 

1,50,000નું સહેજે થઈ ગયું, ઉપરાંત હરિયાણાના તથા ઉત્તર પ્રદેશમાં 

જ્યાં આ કાર્યકમ પકડી શકાય છે ત્યાંના 7,500 સેટ વધારાના. 
જે સામાન્ય કાર્યકમો નિવેોન્નતતા એમાં 1961માં એક પ્રયોગ તરીકે 

શાળાઓ માટે સામાજિક શિક્ષણુ અને મનોરંજન કાર્યકમો વધારવામાં આવ્યા 

છંતા. 1965માં નિશાળાના અભ્યાસકંમોમાં આ એક ભાગ તરીકે, ખાસ તે 

દિલ્હીમાં ચાલતી માષ્યામિક શાળાઓ માટે નિયોન્નયો. હ્ઢ્ઠાથી અગિયારમા વર્ગ 
મારે લગભગ 500 શાળાઓમાં દર અઠવાડિયે 16 પાકે નક્કી કરવામાં 

આવ્યા. તે સમયે ફ્્ર્ડે ફાઉન્ડેશને નિશાળા મારે 225 ટી.વી.ના સેટો વાપરવા 

આપ્યા. હવે દિલ્હી વહીવટી તંત્રતા શિક્ષણુ નિદેશાલયનતા વડા આંધેકારીઓએ 

અને આકારાવાણીએ શાળાના ટી.વી.નું ખચે ઉપાડી લીધું છે. 

દૂરદર્શનના વિકાસના આટલા ટૂંકા ઇતિહાસ ઉપરથી જણાયું હશો કે આ 

દિશામાં જે કાર્યક્રમો અપાયા એમાં બે બાબતો મુખ્ય છે. એક મતોરંજન અને 

માહિતી, સમાચારપત્રક ઉપરાંત વિવેશ્વતો, વાર્તાલાપા અને ચર્ચા માગ્કત 

મળતી માહિતી, જે વ્યડ્તિ પોતાનો ખાનગી સેટ ખરીદે એતે મા2ે છે. બીજ 

અગત્યતી બાબત છે નિશાળો માટે, શિક્ષણુના કાર્યક્રમો, ખેડૂતો અતે શહેરીજનો 

માટે, સરકાર કે કોઈ પણુ સંસ્થા સમૂહદશેનતી વ્યવસ્થા ગોઠવી આપે, એ 

સાંભળવાના કાર્યકમો. આ ખે પ્રકારતી ધારા મુંબઈ; અમૃતસર, કશ્રીનગરતાં 

દૂરદર્શન કેન્દ્રો ઉપરથી અને હવે પછી શરૂ થનારાં તવાં કેન્દ્રો ઉપરથી એ જ 

હબતા કાર્યક્મોનાં વિસ્તરણુ થતાં રહેશે. 

દૂરદર્શન એ એક મોંઘું માષ્યમ છે. 1979માં કેક્ત ત્રણુ કલાક માટે 
એષામાં આછી સગવડે દૂરદર્શનનું મથક રારૂ કરવાતો પૂંછ ખચે આરરેૅ ક 
કરોડ રૂપિયાતો હતો. આજે તો એ કરતાં પણુ વધારે આવે. વળી એતો ચાલુ 
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ખર્ચ પણુ વધારે આવતો રહે છે. 1973માં દર્ કલાકના કાર્યકમો માટે સરેરાશ 
ક વ ખર્ચ થતો, પ્રન્નનાં જહેર નાણાંની ફાળવણી વખતે એ પૈસા શેમાં 
વપર્ાવાના છે, એનાં ચોખ્ખાં ખ્યેય નક્કી કરી, તે પ્રમાણે એતી યે।જ્નાઓ 
ઘડવી પ છે, તો જ એ નિશ્ચિત હેતુઓ બર આવી રાકે. 

નીતિ : 

૬રદશનતી શરૂઆત થર્ઈ ત્યારે સરકારી નોધ અતે અહેવાલે।માં એવી 
ન્નહેરાતો કરવામાં આવી હુતી કે આ માધ્યમ મારકત સામાજિક ગિક્ષણતો 
વિકાસ સાધવામાં આવશે અતે એ થકી સ!માજિક તથા આરથિક વિકાસ પણુ 
સાધવામાં એતે કામમાં લેવામાં આવશે. નિરક્ષરતા અતે અનજ્ઞાનનિવારણુના 
એક સાધન તરીકે દૂરદર્શનતો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવરે, એવી પણુ સ્પષે 
ન્નહેરાત કરવામાં આવી હતી. ગમે થકી સામાન્ય જનતામાં, સામાજિક સવાલેતી 
જણુકારીનો વિકામ, એસટ્લું જ નહીં, પગુ આપણાં રાષ્ટ્રીય ખ્યેયો પાર 
પાડવાની ન્નઝાતે આવશે. ભારતમાં જે તવી સામાજિક જીવતવ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત 
કરવા જે જહેમત ઉઠાવવામાં આવે છે તેમાં ભાગ લેવાને એ લેકે કથ્બદ્ધ 
થશે, નાગરિક હકેોતી જાળવણી માટે એમનામાં ચેતતા આવગે. કાયદે; અતે 
વ્યવસ્થા ન્નળવવા મારે સન્માન પેદા થશે, નહેર જતતાની સામાન્ય નાત 
સુધરશે, અતે મતેોર્ંજનના ક્ષેત્રમાં પ્રક્નતા ઉચ્ચ પ્રકારની રમર્બતતિ ખીલવવા 
ફળદાયી તીવડશે, એવા આદર્શો બંધાવા માંડયા હતા. 

કેટલાક દેશેમાં બન્યું છે એમ ટી.વી. પૈસાદાર વગેતા બંગલામાં એક 
રમવાનું રમકડું નહોં બતે એવું વારંવાર ન્નહેર્ કરવામાં આવ્યું છે, ગલે 
1977તા ફેરેબ્રુઆરી મહિનામાં “સૌક્ટ્વેર ઓળ્જોકેટવ્ઝ' ઉપર એક પારેસંવાદ 
યોજયો હતો, તેમાં જે ભલામણો કરવામાં આવી હતી, તેમાંતી એક ભલામણુ 
અહીં રજ્ કરીએ : “દૂરદર્શેનના માષ્યમતેો ઉપયોગ સમાજનાં ધે!રણા બદલવામાં; 
રાષ્ટ્રીય એકતા દઢ બતાવવામાં કરવો જેઈ એ. પ્રન્ન સ્વતંત્રપણે વિચારોની 
આપ-લે કરે, વિકાસ અતે ઉન્નતિને પંથે વળે એવા હેતુએ બર્ લાવવામાં 
ક્રેોઈ પણુ ન્નતતો સંશય રાખ્યા વિતા એતો ઉપ્યોગ થવે। જેઈ એ. ભારતનું 
દૂર્દશોન એ કેવળ ઉપલા થર્તી વ્યક્તિખો માટે જ ન રહેવું જેઈ એ. સામાન્ય 
માણુસ એતો વપરાશ કરી એમાંથી ફાયદો ઉઠાવી શકે એ જતના રાષ્ટ્રીય 
ધ્રોર્ણુ પર મુકાવું ઘટે.” 
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આતે અથ એટલો જ થાય ક્રે ભારતમાં દૂર્દર્શનનો ઉપયે!ગ સામાન્ય 

માનવીના ફાયદા માટે કરવામાં આવશે, હતાં ટી.વી.ના સેટ બનાવવા માટે અપાતા 
પરવાનાની નીતિ, આજે જે છે તે નનતના કાર્યકમોનું પ્રસારણુ અતે દૂરદર્શનના 
વિકાસ માટે જે રીતે નવાં મથકો વિચારાય છે તે ખધું ન્નેતાં સમમ્ર પ્રજૃત્તિ 
અવળી જ દિશામાં થઈ રહી છે એમ લાગે છે. 

દૂરદશન માટે સેઢનું ઉત્પાદત 

પાંચ વવે પહેલાં ટી.વી.ના સેટ મોટે ભાગે પરદેશથી આવતા, પછી પર- 
દેશીએની કશી મદદ વિના એનું અહીં ઉત્પાદન થવા માંડયું. ટી.વી.ના બનાવ- 
નારાએએ એક એવી પરિસ્થિતિ સાધી છે કે એક સારો 19 ઇચતા જદા જદા 
ચૅનલ-પ્રવાહો માર્કૂત કાર્યકમ મળે એવે! સેટ જપાનમાં, અમેરિકામાં અતે બીન્ન 
દેશોમાં રૂ. 800તી આસપાસ મળે. ત્યાંના એ સમાજનાં સ્તરોમાં ઓછામાં ઓછી 
આવકવાળાઓ પણુ આ સેટ ખરીદવા ધારે તો ખરીદી રશાક્રે એવી શકયતા છે. 
પણુ ભારતમાં ઉપરની સરખામણીમાં એ સેટ રૂ. 2300તી આસપાસ પડે અને 
1974નો જકાત કર ભરતાં તે રૂ. 3000તો થવા ન્નય છે, સરકારે જે નાના 
ઉદ્યોગોતે ઉત્તેજન આપ્યું અતે એ થકી મોટા પ્રમાણુમાં માલ પેદા કરવાની 
તીતિ અમલમાં ન આવી એ એક કારણુ, અતે છૂટા છૂટા ભાગો પેદા કરવામાં 
સરકારે ભારે કર નાખ્યા એ ખબીજં કારણુ. 1971માં ફેષ્રુઆરી મહિનામાં 
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગોના વિકાસ તથા આનુષંગિક ખાબતોની જવાબદારી ઇલેકટ્રો- 
નિક્સ પંચને સૉંપાઈ. એટલે પરદેશી પેટીઓતે અહીં રેડિયો અતે ટી.વી. સેટા 
બતાવવાની મના કરી. રખેતે એ સસ્તા ભાવે બનાવી આખું ઉત્પાદ એકહથ્થુ 
કરી ખેસે એવે। ત્યારે એ પંચતે ભય લાગ્યો હતે।. પંચ માને છે કે એ જ ધેોરણુતા 
સેટ બનાવીએ, અને એમાં હુરીકાધનું યોગ્ય પ્રમાણુ રાખીએ તો સેટતી કિંમત 
છી આવે. પણુ નને ખે લાખ સેટ બતે તે આરારૅ નનહેર્ તેમ જ ખાનગી 70 
મથકોમાં જ પૂરા પાડવાના હોય તો મોટા જથ્થામાં સેટ બનાવવાનું પાલવે પણુ 
શી રીતે? થોડી પેટીઓ દર સાલ દસથી વીસ હન્નર્ સેટ બતાવે છે. અને મોટા 
ભાગના નાના પ્રમાણુમાં ઉદ્યોગ કરનારાએ આશરે 2500 સેટ બતાવે છે. અહીં 
આશરે 25 ન્નતના સેટ બને છે. પણુ એમાં બતાવટ કે યાંત્રિક રચનાના 
આયે[જનમાં ખાસ ફેરફાર નથી, એટલે એતી એક નાની માગ ધરાવતા બનનરમાં 
હરીફાઈ ક્રેમ સંભવે આ પરિસ્થિતિમાં ટી.વી.ની કિમત મધ્યમ વગેતે પોસાય 
એટલી હદે સેટ બન્નરમાં સસ્તી કિ'મતે મૂકવો એ કઠિત કામ છે. 
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જે ટી.વી.નાં વિસ્તર્ણોા આમજનતાતે બહુ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગી 

બનાવવાનાં હોય તો ઓછામાં આહા પાંચ લાખ સમૂહદરીત સેટ એમણે આવરી 

લેવા ન્નેઈ એ, પરંતુ આ ઉત્પાદન અતે એના વિસ્તરણુ અંગે ભાગ્યે જ “યાન 

અપાયું છે. દિલ્ડીના જ દાખલો લો; 1970માં શહેરીજનો પાસે વ્યક્તિગત 

22000 સેટ, 1974માં એમતા લાખ કરતાં વધારે સેટ, ત્યારે જે દૂરદશત મથક 
છે, એના વિસ્તારમાં 25000 ગામડાંઓ વમેલાં છે, એમને ભાગે નહોં જેવી સેટની 

સંખ્યા ફાળવવામાં આવી છે. દિલ્ડીની નિશાળોાતે બાદ કરતાં શહેરમાં 163 સમૂહ- 

દર્શન સેટ, અને ગામડાંઓમાં 7 6 સમૂહદર્શન સેટ અપાયા છે. મુંબઈ, પૃતામાં 106, 

શ્રીનગરમાં ૧50 અને અમૃતસરમાં એક પણુ નહીં. આથી દૂરદર્શન કાર્યક્રમ 

સામાન્ય જતતાના લાભાર્થે છે, એ દાવે। કેટલો પોકળ છે, એ સ્પષ્ટ થઈ નય છે 

જો કોઈ તે એમ લાગે કે આ તકાવત ચાલુ નહીં રહે તો તે સાચું તથી. 

દર સાલ ત્રણુ લાખ સેટના ઉત્પાદન માટે સરકારે પરવાના આપ્યા છે. આકાશ- 

વાણીની પાંચમી પંચવર્ષીય યોજનામાં કુલ રૂ. 40 કરડતા ખર્ચે ગામડાંઓમાં 

એક લાખ મેટ મૂકવામાં આવશે એવું જહેર કરવામાં આવ્યું છે. એ દરખાસ્તો 

પણુ પસાર થઈ હોત તોપણુ એ ખે લાખ સેટ ખરીદતી ખાનગી વ્યાક્તએ 

સામાન્ય માનવીતે જરૂરી કાર્યકમો! પસંદ ન કરત. એમતે તો પોતાને માટે, પોતાના 

કુટુંબ માટે મતોરંજન અથે જ કાર્યકમો જેઈએ છે અને આજને અનુભવે 

એ જ પ્રકારતા કાર્યક્રમોને મહત્ત્વ મળતું રહે છે તેમ મળશે, અને ગૈક્ષાણિક 

અને જ્તાનપ્રસારના વિષયોને સાટે ભાગ્યે જ સમય અતે નાણું ફાળવાતું રહેશે. અને 

જે રીતે, મોટા પ્રમાણુમાં ટી.વી. સેટ ખાનગી ખરીદનારાએ માટે જ ્તે બતા- 

વવામાં આવે તો સરકાર જે દાવો કરે છે કે ધતાઢયો એવા સેટતો ઓછે 

ઉપયોગ કરે એ દાવો! પ્રામાણિક છે કે કેમ એ માટે સૌ કોઈને શંકા થયા 

વિના નહીં રહે. 
ધનાઢય વર્ગને સંતોષવા માટે કેટલાક સ્વાર્થી હેતુઓ સંકળાયેલા છે. 

ખાનગીમાં લોકે દૂરદર્શન વધારે જુએ તો એ સેઢ ખરીદનારાએ થકી સરકારતે 

કાયદો થાય છે. એ સેટતા અલગ ભાગો ઉપર જકાતી આવક, વેચાણુવેરો, 

અને જેમ જેમ વેચાણુ વધે તેમ તેમ એતી આવકતે। આંકડે વધતો જ રહે. 

આ તખકેકે શેઠિયાઓના મતે[રંજનના કાર્યકમ એષા કરી આમજનતા માટે 

કલાકો વધારવામાં આવે તો તે હવે પાલવે એમ નથી, કારણુ જે ઝડપથી 

ઇલેકટ્રોનિકસ ઉધોગો ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે એ ખતરામાં આવી પડે. હા, 
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એ સેગેતે મોટી સંખ્યામાં પરદેરા મોકલવા માટે તૈયાર્ કરવાના હોય તો! જદી 
વાત છે. પણુ ખાન્ન દેશોમાં નઝે કકિમતે ટી.વી. સેટ બતે છે, એ ભાવ સાથે 
ભારતતી બનાવટના સેટ હરીફાઈમાં ટકી રાકશે ખરા? બીજે માગ આ કંપતી- 
ઓતે આમજનતા મારે જ મોરી સંખ્યામાં સમૂહદશેન સેટ બનાવવાના પરવાના 
આપવા, અતે ખાનગી ઉપયોગ મ!ટે ખરીદનારા માટે ઓછા સેટ બતાવવા 
કહેનું. પણુ તે માટે આમજતતાતા સેટતી બરાબર ળવણી થતી રહે, અને 
એ પ્રમાણે સંચાકામનું પાકું વિધાત થાય તે બાબત પર્ ચોખ્ખા નિણુષો કરવા 
રહે છે. માલ બતાવનાર્ પેટીએતે જ્યાં સુધી સરકાર એ માલ ખરીદી લેશે 
એવી ખાતરી નહીં આપે ત્યાં સુધી તેએ તે: ઝેવા સેટ બતાવશે જ નહીં, એ 
દેખીતું છે. પાંચમી યોજના પ્રમાણે હમણાં તે! દશ કરોડ રૂપિયાના કુલખચે 
ત્રામજનતા માટે 25000 સેટ બતાવનાતી ત્રેવડ રાખી દરખાસ્તો પમાર્ કર્- 
વામાં આવી છે; આમ છતાં ખાનગી સેટ ધરાવનાર! એ તી સખ્યા ગ્રામજનેઃતા 
સેટ કરતાં ધણી વધારે જ હશે. વળી આજની આ થિંક કટોકટી જતાં આ 
25000 મ્રામજનતાના સેર કયારે કામ આપતા થશે ગે કહેવું પણુ મુશ્કેલ 
છે. દરમ્યાન ધંધો કરનારી પેટી તે! શહેરોમાં વસતા ખાનગી ખરીંદનારાઓ 
માટે માત્ષ બનાવ્યા જ ડરે છે. 

આમ જ્યારે મૂળ હેતુઓ જ ખોરંભે પડી વ!ત બાજે રસ્તે ચડી ત્યારૅ 
ભારત ઇલેકટ્રોતિકસ પાસે ટી.વી. સેટ માટે પિક્ચર ટયબ બતાવવાનો ૬/નરે। 
હતો તે કપતી જ હવે માગ પ્રમાણે માલ નહીં બતાવી શકે એવું ન્નહેર્ કરૅ 
છે, એટલે હવે ઇલેકટ્રોનિકસ પંચ 50,000 નળીઓની ખાનગીમાં વપરાતા 
સેરા માટે ઊભી થયેલી માગની કરકટી ઉકેલવા એ નળીઓ પરદેશથી મગાવ- 
વાતા વિચારતે અનુમોદત આપવા નિચાર્ કરે છે ! 
કાય ક્રમો : 

આકાશવાણીના દૂરદશ્ત કાર્યકમેમાં પણુ એ જ પ્રકારનો ગોટાળો જ્નેવા 
મળે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણુ નવા દૂરદર્શન કેન્દ્રી સ્થાપના કરવામાં આવે 
છે ત્યારે આથિક અને સામાજિક ઉદ્દારના કામમાં અ ડેકાણેથી પ્રસારિત થતા 
કાર્યકમોનેો ઉપવોગ થશે, એવી ન્નહેરાતો થાય છે. પણુ જે ધરીએ એ આદર 
ખો!લાય છે તે જ ઘડીએ તે અખી ખોલા અખી ફ્રેક જેવી એતી ગાંતે થાય 
છે; અતે રાષ્ટ્રોય આદર્શા કે એ પ્રકારતી મહેચ્ઠછાએ પોવવાની વાતો ભુલાઈ 

પ 

”ળય છે. 1974માં દિલ્હીથી વિસ્તરણ્ થયેલા દૂરદર્શનના કાર્યક્રમોનું કોણક જએ. 
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મનોરંજનઃ ફિલ્મ, નાટક, વૈવિષ્ય 91% 
માહિતી : સમાચાર, વાર્તાલાપ, ચર્ચા 22% 

મિશ્ર કાર્યકમો, કોયડા, કેમેરાના દરષો, અહેવાલો 
વગેરે. આમાં થેોું મનોરંજન અને થોડી માહિતી મળે. 19% 

સ્ત્રીએ માટે, બાળકો માટે અને યુવકો માટના ખાસ કાર્યકમો 9% 
જે ટી.વી. સાંભળવા નાની ટેલિકલષખે। નિયુક્ત થાય છે તે 

માટે શહેરામાં 990 

પ્રાર્માવિસ્તારે। માગે 5૦ 

ખીન્નં કેન્દ્રો ઉપરથી મતોરંન્ટન અથવા માહિતી આપતાર। 

વિવિધ કાયેકમે। પ 

10056 

આમઃ, 65% હિંદી, 30% અંગ્રેજ અતે 5% ખીજ ભાષાઓમાં. હવે જઓ 

તો 5% ગ્રામ ટેલિક્લબો! મારેના કાર્યક્રમે! બાદ કરો તો બધા જ કાર્યકમો 

શહેરી વષતીના શ્રોતાઓ માટેના છે. હા, મ્રામજતોને ફિલ્મી ગીતો સાંભળવા 

ગમે છે તે માક કરવું પડે. 

1971ના માર્ચ મહિનામાં દિલ્હીમાં 251 મ્ર!મમંડળીએ માટે સ:ભળ- 

વાનાં મથકે! હતાં. એમાં પંદરથી વીસ તિર્યામિત સાંભળનારાએ હાજર રહેતા. 

1973ના ડિસેમ્બર મહિનામાં સંખ્યા ઘટીને 159તી થઈ. આજે એ સંખ્યા 

163ની છે. આ ઘટાડાનું કારણુ આ સેટની જે રીતે સંભાળ લેવાવી જેઈ એ 

તે પ્રમાણમાં થતી નથી એ છે. મોથ ભાગતા સેટો દસ વવે ઉપરતા જૂતા 

છે અતે તેને ટેકાણે નવા ખરીદી મૂકવા માટે નાણાં તથી. એતી યેોગ્વ સંસાળા 

લેનારાએતી વ્યવસ્થા-કચેરી નહીં, એટલે કેટલેક કેકાણે લાંબા ગાળા સધી આ 

સેર એમના એમ પડી રહેવાથી પણુ નાકામયાબ બતી ગયા છે. કાર્યકમો પણુ 

દમ વગરના, અને એનું સંચાલન કરતારાખતે કામમાં કશે! રસ નહોં, એટલે 

શું થાય? ઘણી ટેલિક્લબની શ્રોતામંડળીઓના દરવા”્નએ। મહિનાએ સુધી બંધના 

અંધ રહેલા જ્નણ્યા છે. 

શ્રીનગરમાં કાશ્મીરમાં 65% કાર્યકમો અપાય છે, અને ત્યાંના ત્રામજનો 

ઉર્દ્માં અપાતા કાર્યકમો સમજી શકતા નથી, એ હકીકત છે. એટલે 90% 

કાર્કકમો કાશ્મીરમાં યોજવા જેઈ એ, પરંતુ રાહેરી નનેનારો વર્ગે વધારે તે વધારે 
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ઉર્દૂમાં કાર્યકમો માગતો રહે છે. શિયાળામાં જ્યારે સરકાર નીચે જમ્સુમાં ઊતરે 
છે ત્યારે ફક્ત 350 સેટ શ્રીતગરતા કાર્યક્રમો પકડી રાકે છે, અને જેમને એ 
ત્રડતુમાં બીજ કશું કરવાનું તથી હોતું એવા 90% ગ્રામવર્ગનાં નેતાર [ઓને 
ક।[૨મીરી ભાષામાં કાર્યકમો જેઈતા હોય છે. પણુ એમને નેવાતે મળતા નથી. 

દૂરદરીન વિસ્તર્ણુનો સમય એક કલાકથી વધારી ચાર કલાકતે કરવામાં 
આવે છે. એમાં દર અઠવાડિયે ચાર ફિલ્મો કે ફ્લ્મિતી રેકર્ષ ઉપરથી તારવેલી 
કથા કહેવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત એવા જ ઢંગધડા વિનાના કાર્યકમો અપાય 
છે. સપ્તાહના 30 કલાકના કાર્યક્રમોમાં આઠ કલાક ફિલ્મના ટુકડાએ અથવા 
એનાં ગીતો ઉપર રચાયેલાં કથાનકેન કાર્યકમો યોજ્ય છે. 

મુંબઈનો હિસાખ કાઢો. મુંબઈ-પૂતા વચ્ચે 106 મ્રામવિસ્તારના સેરા 
મુકાયા છે. ખાનગી માલિકીના એક લાખ, ઓદ્યોગિક કામદારૅ। માટે પંદર 
મિનિટના કાર્યકમો સપ્તાહમાં ખે વાર્ દેખાડવામાં આવે છે. એમાંતા કેટલાક 
સેટ એ ઉઘોગતી પેટીના માલિકે મૂકી આપેલા ગણાવાયા છે પણુ એ કમાં છે 
અથવા કઈ જતતા ઓદ્યોગિક કામદારો એ સાંભળે છે, એવી દૂરદર્શન કેન્દરતા 
વડાતે માહિતી તથી. હમણાં તાજેતરમાં “ફીડબેક'ના કાર્યકમમાં જ્ણુવા મળ્યું કે 

મુંબઈના ગરીભ વર્ગતે શહેરમાં દૂરદર્શન કાર્યક્રમ ચાલે છે એ વિશે કશી નનણકારી 
જ નથી. ખાતાના પ્રધાન ન્નહેરાત તો કરે છે કે દ્રદશનના કાર્યકમો માં હમેશાં 
શહેરતી ઝળક અતે ભભકને બતાવ્યા કરવી નહીં, પરંતુ આખા કાર્યકમોનું 
આયોજન મપ્યમ વર્ગતા શાહેરીઓના હાથમાં, અતે ઉચ્ચ વર્ગના કુટુંબીજનોને 

હુસ્તક છે, ત્યાં બીજ શું શાકય હોઈ શકે? આ કાર્યકમો માં જે ભાગ લેવા આવે 
છે તેઆ પણુ બધા એ જ વગના હોય છે. વળી એતી સાથે જેએ શહેરમાં 
રહે છે અતે મૉંધા સેટ ખરીદી શકતા નથી એવે ખુંદ્ધિશાળી વર્ગ તો એ ન્નેતો- 
સાંભળતો નથી. એટલે ફક્ત અ્ધેદગ્ધ પૈસાદાર જ સેટતા મર્।લિકો છે. અને 
એમને સંતોષી શકે એવા કાર્યક્રમો નિયોન્નયા છે. આ વર્ગને ફક્ત ફિલ્મોમાં જ 
રસ છે, એ નનણીતી વાત છે. 1973માં મુંબઈમાં એક મોજણી થઈ. એમાં 
ન્નણુવામાં આવ્યું કે જે. ટી.વી. ઉપરથી દર અઠવાડિયે ચાર કે પાંચ “સારી' 
ફિલ્મ બતાવવામાં આવે તો તેએ સિનેમા જેવા જતા બંધ થઈ જશે, એનું 
તોંધાયું. જેમણે પોતીકા ધરમાં પોતાતા સેટ ખરીડી રાખ્યા છે, એમાંના અરધા 
ભાગના ન્નેનારાઓનેો આ મત છે. તાજેતરમાં દિલ્હીમાં થયેલી આવી જ એક 

મોજ્ણીમાં 70 ટકા કક્ત હિંદી ફિલ્મ, નાટક, સમાચાર અતે ચિત્રહાર 



દૂરદશૅન 97 

જનારા જ છે, એવી તારવણી મળી. ગામડાંઓમાં પણુ ત્રામજતેતતે કુવિદર્શન 
ન્નેવાતે જરા પણુ ઉત્સાહ તથી, એવી પણુ *ચકાસણી મળી છે. 

ગેટલે દૂરદ્શનના કાર્યક્રમોના વિસ્તરણુતી દૃણિગ્મે, ભાવા અને એમાંના 
સત્ત્વતત્ત્વતી ર્દષ્ટિએ ફ્ક્ત મષ્યમ વર્ગના નાગરિક, શહેરના સમૃદ્ધ જતો, મષ્યમ 
વર્ગના વ્યાપારી ધંધાદારીએ, અતે જે સરકારી અધિકારીઓ પોતાના કે 
ખીન્નના મનોરંજન માટે એ સેટ ખરીદવા નાણુ રોકે છે તેમતે માટેની આ 
વ્યવસ્થા છે. જે વિકાસના કાર્યકમો મૂળા તાકીદના ગણાતા હતા, અગ્રગણ્ય 
ઉતા, એતે માટે કાળવેલે સમય અતે ક્ાળવેલાં નાણાં હતાં, પણુ તે હવે એ 
યાદીમાં છેક નીચેના સ્તર પર આવી ગયા છે. આતે અરથ એ કૅ પ્રજ્નનાં 
ન્નહેર્ નાણાંખાતામાંતી મોટી રકમ અમુક જ વર્ગના સમાજ માટે ખચેવામાં 
આવે છે. ખરું ન્નેતાં તો એ માલેતુન્નરાએ જ પોતાના મનોરંજનનો ખર્ચ 
ઉપાડવે। જ્નેઈ એ. 

વિડાસ-ચોાજનાઓ : 

આફકાશવાણીની સંસ્થાએ ડદૂરદશેનના વિકાસ માટે દસ વષ પહેલાં 

ચોજનાએ કરવા માંડી હતી. ત્યારે એવી કોઈ પ્રર્જાત્ત પ્રત્યે સરકાર ખેદર્કાર 
હુતી. છલેકન્ા(નેક ઉદ્યોગો માટે, એમાં તાર-ટપાલ ખાતાનાં માઇકોવેવ કેન્દ્રો 
માટે સમગ્ર દેરાતે આવરી લઈ રકે એવી વિરાટ યે।જના તૈયાર કરવી એવું 

આકારાવાણીતે સૂચન કર્યું હતું. એ માટે ને શક્તિઓ ન્નેઈ એ તે અતે એને 

લગતાં સાધતો નજ્નેઈ એ તે બનાવવાની વાત પણુ એ યેજનામાં પડતી 

મૂકવામાં નહીં આવે, એવી પણુ ગમે યોજનામાં જ્નેગવાઈ હતી. 

ત્યારે દેશભરમાં દૂર્દર્શનના વિસ્તૃત વિસ્તરણુ માટે 80 કરડ રૂપિયાની 
રકમ ક્રાળવવાની વાત હતી. પછી તો જતે કાળે ભાવા વષ્યા, સાધનસામગ્રીમાં 

ફેરફાર થતા રહ્યા, એટલે એ અંદાજ્ને તથા ખરડા બદલવા પડયા. 1973માં 
છેવટે જે યોજના તૈયાર થઈ તેમાં દેરાભરમાં એ તંત્ર ફેલાવવા માટે 308 

કરાડ રૂપિયાને અંદાજ કરવામાં આવ્યે! છે. તે સમયે ભારતના પ્રત્યેક રાજ્યના 

પાટનગરમાં દૂરદર્શન-કેન્ડ્ર ગોઠવવા સાથે કાયેક્મે તથા એ રીલ થઈ શકે એવી 
વ્યવસ્થા પણુ રાખવી, એવું નક્કી થયું હતું, આમ, રાહેરના જ્ેનારાએ માટે 

મુખ્ય મુખ્ય ભાષાઓમાં કાર્યકમો અપાતા રહે અને રાહેરનતી આસપાસનાં થોડાં 

મિ ૨સ,-૫૭ 
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ગામડાંઓને એનો લાભ મળ્યા કરે. આ દૂરદરન-કેન્દ્રો રાષ્ટ્રીય કાર્યકમો માટે 
માઇક્રેવેવથી ખીજ રાજ્યો સાથે સંલગ્ન કરવાં, એવું પણુ વિચારાયું હતું. 

હા, સ્થાનિક મથકેથી થે।ડા વિડીઓ ટેપ પર રૅકર્ડ કરેલા કાર્યકમને 
અને ટી.વી.ના કેમેરાથી ઝડપેલાં દૃશ્યો રીલે દ્વાન્સમિટરથી પ્રસારિત થઈ 
શકયા હોત. પણુ એમ કરવા જતાં પચાસંક મ્રામવિસ્તારનાં કેન્દ્રોમાં એ 
લાભ આપી શકાત; પણુ મોટે ભાગે એ બધા મોટા પ્રમાણુમાં વસતી 
વિસ્તારમાં વસેલાં હોઈ એ લાભ નજીવો! ગણાત, એટલે મુંબઈ અને દિલ્હીના 
આયોજન નકશા પ્રમાણે પ્રત્યેક રાજ્યમાં અમલમાં મૂકવા, રાહેરી લોકોને 
મનોરંજન પૂ રું પાડવાના હેતુતે સિહ કરવા, અને આસપાસનાં ગામડાંઓમાં 
થોડીક લોકમંડળીઓને માટે સેટ ગોઠવવા, આમ વિકાસને નકશો ઘડાપે. 
એમાં દૂરદ્શન-કેન્દ્રો મારકૂત સામાજિક કે આથિક ઉદ્દારતી વાતો પણુ તરત 
તો ખોરંભે જ પડી. 

હતાં આકાશવાણીની યોજનામાં બાંધછોડતે સ્થાન હતું, ને નાણાં 
ફાળવવામાં આવ્યાં કરતાં હેત તો એમાં કેટલેક તબક્કે ફેરફાર, સુધારા કરી 
શકાયા હોત. હાલની આથિક કટોકટીને કારણુ પાંચમી યોજના અનુસાર 
દૂરદર્શનના વિકાસ માટે નાણાં ફાળવવાનું બંધ કર્યું' અતે છેનટે કક્ત 70 કરોડ 
રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા. આટલામાં આકાશવાણી પટણુ!, કટક અને હૈદરાબાદમાં 
ત્રણુ દૂરદર્શન-કેન્દ્રો અતે પંદર રીલે મથકો શરૂ કરી શકે. કલકત્તા, મદાસનાં 
કેન્દ્રો ચોથી યો।જ્નામાં શરૂ કરવાનાં હતાં, પણુ તે હજી પૂરી રીતે બંધાયાં ન 
હોવાથી અધૂરાં છે, હતાં આ ખેતે ઉપરની વોજજનામાંના ખર્ચમાં ગણુવાનાં નથી. 

ઉપમ્રહ દૂરદશન : 

દરમ્યાન ૩. વિકમ સારાભાઈ અતે અયુશક્તિ વિભાગે દેશમાં દૂરદર્રીનના 
ઉપયોગથી સામાજિક કાંતિ લાવવાનું બીડું ઝડપ્યું. ૩1. સારાભાઈ એ વિભાગના 
વડા હતા. આકાશવાી અતે દૂરદર્શન બંતેતો ઉપગ્રહની અથુશક્તિથી ઝડપભેર 
અને સસ્તામાં વિકાસ સાધી શકાશે એ વાત પર્ બંતે મહમત હતા, એટલે 
ઉપમ્રહો થકી સંચાલિત દૂરદશન-પદ્દતતિ સસ્તી અને ઝડપી બનશે એવું પ્રતિપાદન 
તો કરવામાં આવ્યું, પરંતુ માહિતી અને પ્રસારણુ ખાતાએ આ દાવાને પડકારી 
કહું કે જે રીતનું થતું આવ્યું છે તે જ કરવું ઘટે છે, કાર્ણુ ઉપમ્રહુ પાસે 
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જદી જદી ભાષામાં વિસ્તરણો કરવા માટે પૂરતી ચૅનલે નહીં મળે, એટલે 
દેરાતી વાજબી માગને સંતોષી નહીં રાકાય. 

1967માં ભારત સરકાર સાથે યુતેસ્કરાના સહકારી મંડળે રાષ્ટ્રાંય વિકાસાર્થે 

ઉપત્રહેની ઉપયોગિતા કૈટલી એ વિશે સંશોધન કર્યું, એ પ્રયોગોમાંથી દેરાને 
ફાયદો થાય એમ નક્કી થયું. હવે આ બાબતમાં સમય કેટલે। જ્નય એ મહત્ત્વનો 

સવાલ ઉતેો।.. એક ઉપમ્રહ સમસ્ત ભારતવવેના વિસ્તારતે તરત જ આવરી રકે, 

પરંતુ એ પ્રતાણે ખગોળમાં શળાબંધી યોજવી એમાં દાયકાઓ વીતી જય, 

એવી ગણુતરી ન્નહેર્ કરવામાં આવી. 
કેટલાક દેશે અતે કેટલાક પ્રદેશોએ આ ઉપગ્રહો મારફત સ્થાનિક 

શિક્ષણુના કાર્યક્રમે! ઉપરાંત બીન્ન કાર્યકમો આપવાનું વિચાર્યું” છે. યુતેસ્ક્રો અને 

આંતરરાષ્ટ્રીય ટેલિકેમ્યુંનેકેશન યુનિયત, એ બે સંસ્થ્રાએએ મળીતે દક્તિયુ અમેરેકા 

' સ્પેતીભાધી પ્રદેશોમાં સ્ક્રાતિક ગૈક્ષણુક કાર્યકમો વિસ્તાર્વ!વું વિચાર્યું છે. 
મોટી વયની વ્યક્તિઓ માટે અક્ષર્ઞાનત યોજતા સહિત માષ્યામિક શાળાઓ 

માટે સામાન્ય જ્ઞાન, સાંસ્કૃતિક રસ ઉત્પત્ત ષય એવ! કાયકમે।નું જુઠા જુદા 

ઉપમ્રહોના સાધનથી વિમ્તરણુ કરવું, અતે આખા 1વિસ્તારમાં એક કેન્દ્રથી 

સર્વને એનો લાભ મળે શેવી વ્યવસ્થા પગુ વેચારવામાં આવી છે. 

આરબ દેશોમાં પણુ વિવિવ પ્રકારતા શૈહ્ઞાંયુક કાર્યકમો યો”્યા છે. 

એમાં પણુ નિશાળો માટે, પુખ્ત વયતા પ્રશ્નજતેો। માટે, શિક્ષકો તૈયાર્ કરવા 

માટે એમ વિવિધલક્ષી કામેકમી ઘડાયા છે. 

આ બધી ધટનાઓના વાતાવરણુ હેઠળ 1969માં ભારતના અણુસાક્ત 
વિભાગ અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય અરોતો(ટેક સ્પેસ વહીવટ વચ્ચે ભારતમાં ઉપત્રહના 

નિર્દેશન હેડળ દૂરદર્શનના પ્રયોગો કરવાના કરાર્ થયા. એક ઉપપત્રહ ભારતને 

કશી કિમત વિતા એક વર્ષ વાપરવા વીરવામાં આવ્યો; અતે 1975ના ઓગસ્ટ 

મહિનાથી [વાવેધ ક્ષેત્રોના રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે દૂરદશંત અને ઉપપ્રહુ પરથી 

પ્રસારિત થત! શૈક્ષણિક કાર્યકમે! કેટલે અંશે લાભદાયક નીવડે છે તે જોવા આ 

પ્રયોગ કરવામાં આવ્યે. 

“સેટેલાઇટ ઇન્સ્ટ્રકશનલ ટી.વી. એકસપેરિમેન્ટ' એટલે કે ઉપમ્રહ મારફત 

દૂરદર્શનતા પ્રયોગ - ટૂંકમાં એને એસ. આઈ. ટી. ઈ. એટલે કે “સાઇટ” કહેવામાં 

આવે છે, તે ખીન્ન અઈ રીક્ષે કરનારાં મથકો વિના સીધાં જ ગામડાંઓના 

સેટ ઉપર એતું વિસ્તરણુ કરી શક્રે એમ શેક્ષણિક કાર્યકમો રજ કરી શકે એવું 
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આ પહેલું સાધન છે, જ્યાં વીજળીતી શક્તિ નહીં હોય તે ગામામાં પણુ એના 
કાર્યક્રમોનું વિસ્તરણુ થઈ શકે છે, કારણુ એતા બહારના ભાગના છેડા સાથે 
ઉપરથી આવતા કાર્યકમેતે ચિત્રખ્નનિમાં પલટાવી નાખે એવી એમાં સ્પેસ વિભાગે 
ખાસ યોજના કરી જેડી દીધી છે : ઓરિસા, મખ્ય પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન, 
આંત્ર પ્રદેરા અતે કર્ણાટકના ખાસ વિસ્તારોમાં બધા મળી એવા 2400 સેટ 
ગોઠવવામાં આવ્યા છે. જૂના 2500 સેટ ઉપરાંત આ વધારાના. પેલા જના 
થકી તો ઉપમ્રહો મારફત એને ગ્રહણુ કરતારાં અવકાશી કેન્દ્રો મારફત મળતા 
કાર્યક્રમોનો લાભ તો મળે જ છે. દિલ્ડી અતે અમદાવાદની ધરતી પરનાં મથકે। 
ઉપત્રહોને કાયેકમે! પૂરા પાડે છે. કાર્યકમ્! તૈયાર કરવા માંટે દિલ્હી, હૈદરાબાદ 
અને કટકમાં કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યાં છે. 

આકાશવાણીતે માથે કાર્યકમો! તિયેજવાતી જવાબદારી તો છે, પણુ એ માટે 
જુદા જદા વિભાગો, ખાતાંએ તરકથી નિષ્ણાતોની સલાહ લેવામાં આવે છે, અને 
કૅવા અને કડ જતના કાર્યક્રમો રજૂ કરવા તે તેમતે પૂઠવામાં આવે છે. શિક્ષણના 
ક્ષેત્રમાં, ખેતીવાડીના વિષયમાં, સ્વાસ્થ્ય અતે કુટુંબનિયોજનતી બાબતમાં 
સમિતિઓની રચતા કરવામાં આવી છે. આ સાંમતિઓમાં કે-દ્ર સરકાર તરફથી, 
રાજ્ય સરકાર તરફથી, ખેતીવાડી વિદ્યાપીઠો તરફથી, શિક્ષકોને તાલીમ આપતી 
સંસ્થાએ તરફથી, સામાજિક કાર્યકર્તા અતે એવા બી”્ન જણુકારો તરફથી 
નિષ્ણાતાતે ભાગ લેવા બોલાવવામાં આવે છે. એમતી સાથે આક!શવાણી 
તરફથી સ્થાયી કામ કરનારાઓમાંથી પણુ નિષ્ણાતોને તીમવામાં આગ્યા છે. 

વળી આકાશવાણી જેવ! જેઈએ તેવા અને વખતસર જે કાર્યકમો 
નિયોજવા જેઈ એ એવા કરી શકે કે કેમ એ સંબંધમાં એતામાં વિશ્વાસ તહીં, 
એટલે “ઇસરો'એ ઓડિયોવિઝ્યુઅલ ઇન્સ્ટ્રક્રાન ડિવિઝન પણુ શરૂ કર્યું* છે. 
ઇસરો એટલે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન -- ભારતમાં અવકાશમાં 
સંશોધત કરનારી સંસ્થા. આટલું બધું કરતાં ૭તાં કાર્યકમો! નક્કી સમય અનુસાર 
રજ્ થયા નથી. મોડા પડવા લાગ્યા, અતે આ માટે બંતે સરકારી ખાતાં હરહંમેશ 
એકખીનતી સામે રિવાજ મુજબ પોતાના મમત્વ માંટે ઘૂરકતાં રહે એમ લડયા 
કરે છે, આથી આ પ્રયોગ કેટલે દરજ્જે સફળ થરો એ માટે શંકા સેવાય છે. 

ઉપત્રહ દૂરદરીન માટે માત્ર ચાર કલાકનું વિસ્તરણુ કરે છે. બા#ીના 
સમયમાં એ બીજ્ન ઉપયોગમાં લેવાશે. આ બનાવટમાં હજ ક્ડક્ત ચિત્રદર્રન 
કરાવે એવી એક જ ચૅનલ - વાહિની છે, એટલે ફક્ત એક જ ચિત્ર દેખાડી 
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શકાય, પરંતુ ખે શ્રવણ્-વાહિતી હોવાથી ખે જુદી શ્રવણુ-નળીઓતોા લાભ મળે. 
એટલે એક જ સમયે ખે જદી જદી ભાવાના વિસ્તારમાં આતે! ઉપયોગ થઈ 
શાકે. હમણાં જદા જદા કાર્યકમો આ પ્રમાણે છે : (1) આંધ પ્રદેશ, કર્ણાટક 
મારે તેલુગુ અતે કન્નડમાં, (2) એર્ત્રા અતે મષ્ય પ્રદેશ માટે એડેયા અને 
હિન્દીમાં, (3) રાજસ્થાન અતે બિહાર માટે [હંદીમાં. આ ત્રણે વિભાગોમાં 

ખંતે રાજ્યતા જેતારાએ ચિત્ર એકીસાથે જ્નેઈ શકે એ માન્ય રાખે એવે 

પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે. 
કાર્યકમોમાંનાં સત્ત્વતત્તત ચીધી કે આડકતરી રીતે શૈક્ષણિક અતે સામાજિક 

તેમ જ આથિક વિકાસ સાધનારાં હોઈ એતી ચર્ચા હવે પછીનાં ખે - ત્રામજનોના 

વિકાસના અતે આકાશવાણી મારફત શિક્ષણૂકાયેનાં પ્રકરણો।માં કરીશું. 
1976નું વર્ષ પૂરું થાય તે પહેલાં “સાઇ2'નાં કેવાં પારેણામો આવ્યાં 

એનો અંદાજ નહીં મળે, પરંતુ એ. ટી. એસ, 6એ નતના ઉપત્રહ મારફત એ 

અમેરિકામાં શૈક્ષાણુક કાર્યકમોનું ત્રણ પ્રદેશોમાં વિસ્તરણુ કર્યું". એના અહેવાલે 

હવે મળવા માંડયા છે. ટેકનિકલ એસિસ્ટન્સ/એજ્યુકેશનત એન્ડ લ્રુમત રિસોસસ 
એફ ધ યુ. એસ. એજન્સી ફ્રોર્ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટે (શિક્ષણ કામમાં 

તથા માતગીના લાભમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષામે કામ કરનારી *મંસ્થા) આવી 

યોજનાએ પરત્વે એક અહેવાલ મગાત્યો તે હજ પ્રગટ થયો તથી, પણુ 
એમાંતી જે તારવણી મળી શકી છે એ મુજબ કેટલાક નિણેયો વિચારવા જેવા 
છે. ભારતના વિવેચકે! તેમ જ ટીકાકારોખે જે મૂળમાં જ ભય સેવ્યો હતો તે 
સાચો! પડયો છે. અમેરિકા જેવા અત્યંત પ્રગતિશીલ દેશમાં આવી વૈજ્ઞા|નેક 

અતે શાસ્ત્રીય ઢબે તૈયાર થયેલા કાય કમોતે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અનુરૂપ અતે 
સફળ બનાવવામાં અનેક પ્રકારતી મુશ્કેકીઓ નડી. કેટલાક દાખલાગમોમાં તો 

મૂળ ઉદ્દેશ છોડી આ પ્રમાણેના કાર્યક્રમોમાં નિષોજ્કાને બીજને જ રસ્તો લેવે 
પડતો. મૂળ વાત એક અતે તે ગે કે અમેરિ અનુભવથી જે ફલિત થાય છે 
તે આ કે જેમ વિજ્ઞાન ઉપર્ અવલંબિત યોજતા જેટલી અટપટી, જાટેલ, તેમ 
એતે અમલમાં મૂકવા માટે એ થ#ઈી પણુ વધારે જણુકાર નિષ્ણાતોના હાથમાં 

એનું સંચાલન જેઈ એે. અમેરિકામાં જ ધંધાદારી પ્રસારકો અતે મંદેરાવ્યવહારના 

નિષ્ણાતો છે. તેઓ પણુ કહે છે કે આવા પ્રષ્રોગોમાં મૂળ હેતુ તો માર્યો જ 
જાય છે, અતે કેવળ વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન જ આખો વખત બધી શક્તિઓ 

7 
રૂ 

હજમ કરી કનય છે. કાર્યેક્મમાં શું છે, એ જ મહત્ત્વતી વસ્તુ છે. જેતે માટે 
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કાર્યકમો છે એ જે એતો ઉપયોગ જ ન કરી શકે, કે એનાં ફળ એ ન માણી 

શકે તો ખે પ્રનૃત્તિના કે એ યોજનાનો અથ જ રહેતો નથી. 

એટલે “સાઇટ'તે એક અખતરા જ ગણી શકાય. ભારતતી પરિસ્થિતેમાં 
એ કેટલે દરજ્જે સફળ નીવડશે તે અત્યારે કહી શકાય તહીં. ૭્તાં “સાઇટના 

પ્રયોગો પૂરા થાય તે પહેલાં એટલે કે એક વર્ષ પહેલાં તરત જ “ઇસરો'એ 

ભારતમાં દૂરદર્શન માટે ઉપમ્રહ નિયોજવાનું સૂચત ક્યુ, તે જરા 1ોચત્ર તો 

લાગે જ છે. આયોજનપંચે, સરકારે તથા છાપાંવાળાઓગે આ ઘટનાને તેમ જ 

તેના અડબાંડૅયાં ખાતા ભાવેતે પણુ બહ્ સારી જેવી નજહેરાત આપી. છેલ્લી 

ખખરેો મુજ્બ તાણાંની તંગીતે અમાવે આ પંચવર્ષીય યોજનાએમાંતા ઇન્સેટ 

- આઈ એત. એસ. એ. રી.- ઇન્ડિયન નેશતલ સેટેલાઇટ- ભારતના રાષ્ટ્રીય 

ઉપત્રહતી યોજતા પડી ભાંગી છે, છતાં એ ફરીથી સજ્વત કરતારં વતુળો તો 

એતે જવત આપવા ભારે સથામણુ કરી ૨થાં છે. એ ડીક પગુ તે પહેવાં એ 

ખર્ચ માટે ન્નડેર્ જતતા અને ન્નહેર્ તાણાંમંડાળતો પગુ સમપત્રપગે પ્વેચાર 

તો કરવો જ જેડ ગ. 

હા, આપણે ત્યાં આટલા વિશાળ દેશમાં દૂરદર્શન ઉપત્રહતા ઉપયે!ગથી 

મારો લાભ મળે. ભારતમાં ધરતી પરના ટ્રાન્સમિટરથી કરૅલા વિસ્તરણુતે બદલે 

ભારતના અવકાશી ઉપમ્રહ થ#ી થતા 1વિસ્તરશમાં કેટલાક કે।યડ!એો ઊભા 

થાય છે. આટલી આપણે જેઈ તેવી અત્યંત અટપટી અતે મોથ પ્રમાણુમાં 

ભ્રામક એવી વૈજ્ઞાતિક પદ્ધતિ દેશ અપતાવે તે પહેલાં, ચા!રેકરાર્થી ગતે! ચાર 

કરી મેળ ઘટાવવે। જરૂરી છે. 

ટુંકમાં, “ઇત્મેટ'તી યોજતા તો પાંચ બીમ્સ, કિરણૂક્ષેપકો ઊમાં કરવાની 

હતી અતે એ વડે આખાં સારત દેશતે આવરી લેવાતા નકરે। હતે, દરૅક 

ક્ષેપમમાં એકેકી ડ્ર્દર્શનવાહિતી એક ચિત્ર માટ અતે બીજ ચાર કે પાંચ 

પ્વનિ-પ્રસારણુ માટે એમ યોજતા હતી. જ્યારે જ્યારે રાષ્ટ્રીય કાયેકમો હોય 

ત્યારે પાંચ ક્ષેપકે।, એક જ જાતતો કાર્યકમ પ્રસારિત કરે.' આ ઉપપત્રહોને 

પૃથ્વીપટે કાર્યકમો પહોંચાડ્યા કરવાના અને તે 1,50,000 ખાસ ગોઠવેલ 

સમૂહદર્શન સેટ ઉપર્ ગામેડાંમાં ”નેવાયા કરે, ઉપરાંત, 4,00,000 ખીનં 

ગામડાંઓમાં સાદા સામાન્ય સેટ ઉપર પણુ દેખાય. આ ચાર્ લાખતે ત્યાં 

નનેવાય શે માટે આકાશવાણીનાં ટ્રાન્સમિટરો એમતી કુમંકે રહી “ગ્રહણુ કરે 

ખેવાં કેન્દ્રો મદદમાં રહે. આ લે।-પાવરનાં 200 ડ્રાન્સામિટરોમાંથી દરેક 300 
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ચોરસ માઇલિના વિસ્તારમાં અતે અંતે 60,0000 ચોરસ માઈલના વિસ્તારમાં 
કાર્યકમો નિહાળી શકાય એવી રીતે ઉપયોગી થાય, ૬ર માઈલે એક એક 

ગામ વસ્યું હેય ત્યાં આ યોજતા ખરેખર એ!હ૭ા ખચવાળી નીવડે. 

ગયે વર્ષે આ બધા ખર્ચતેો સરવાળે અડસદ્દો કાઢતાં રૂ. 400 કરેોડતે 

ગણાવાયો હતો. એમાં બધું જ આવી જાય, વિસ્તરણુ, બાંધણી, વગેરે. ઇન્સેટ 
મારફત કાર્યકમો! તૈયાર કરાવવા માટે સરકાર એતે નાણું અતે અધિકારીઓ 
ફાળવે અતે આકાશવાણી મે કાર્યકમોના તિર્માણુતી સગવડ કરી આપે, એવી 

ગાઠવણુ હતી. 

હવે આ દરપાસ્તોમાં કેટલીક ત્રુટિઓ પણુ છે. પાંચ કિરણુક્ષેપકી 

(બીમ્સ) થકી સકળ દેરાતે આવરી તહીં શકાય, કારણુ દેરામાં એટલી ભાષાઓ, 

સાંસ્કૃતિક વૅવિષ્ય અતે જવનધે!રણુમાં ફેરકાર છે કે ગણુવાં મુશ્કેલ છે. 

ગોાછામાં એછી 14 ૬રદર્શનવાજિતીએ જ્નેઈ ઝો. કએ થષી તે! મુખ્ય ભાષાઓ 

માંડુ માંડ આવરી શકાય, પણુ ત્તે લે।કબોલીમાં પડયા તો. એથી વધારે 
વાહિતીઓતી જરૂર પડશે. મૅમિલી, બોજપરી અવધી, ઉરિયાણુવી જેવી 

[હિ-્ટીની ઉપબો।લીએઓ કે લેોકખે।!લીખો લાખે પ્રન્નજતેો ખેલે છે. પણુ હમણાં 

તો આજે છે તે સ્થિતિમાંનો ઉપત્રહ દૂર૬ર્શનતી પાંચ મળ વાહિતીએ આપી 

શકે. અ! મસીબત ટાળવા “ઇત્સેટ'તે ટેકો અઆપતારાબોનું એમ કહેવું છે કે 

દરેક વિડીએ છબી પ્રવાહતી વાહિની સાથે ચાર ચાર શ્રતિપ્રવાહતી વારહેતી 
લગાડી દેવી ન્નેઈ એ. હવે આમ ગોઠવણુ થાય તે! જે કેઈ રોજિદા કાયકમે 
રજ કરનારા કે જહેર વ્વહારમાં કામ કરનારા જે અનુસવી કાર્યકરો છે તે 

આ અર્ધદગ્ધ રીતે ગામડાંઓમાં [વસ્તરણુ કરવાની વાત કખૂલશે નહીં. વળી 

જેએ આ કાર્યકમો જેવાના છે તે સામાન્ય જનતાનાં ટોળાં પણુ પોતાની 

માષાના સંસ્કાર-ક્ષેત્રનાં ચિત્રો જ્નેતાં રહેતાં એમનાં મગજમાં પણુ ભારૅ ગોટાળો 

અતે અભાવે પેદા થઈ જશે. પૂર્વ પ્રદેશમાં આસામ અતે નાગાલેન્ડમાં અને 

ખીન્ન સરહદી વિસ્તારોમાં એ રિસા અતે મહારાષ્ટ્રના કેટલાક વિભાગોમાં એમ 

જ બીજે કેટલેક સ્થળે એ જ ૬શા પ્રવર્તશે. પ'શ્રમમાં રાજસ્થાન અને 

મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગે ઉત્તર્ વિભાગંમાં ગણુવામાં આવે છે ત્યાં, અને 

હિમાચલ પ્રદેશમાં દિલ્હીને ગણુવામાં આવ્યું છે ત્યાં પગુ આ જ પરિસ્થિતિ 

ઊભી થશે, એને બદલે ન્ને આ મ્રામવિસ્તારોતે અનુકૂળ એવા સમયના ટુકડા 

દરેક ભાષાવાર પ્રાન્તને દૂરદશેનના કાર્યક્રમોની વચ્ચે કાઢી આપવામાં આવે તો 
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દરેકને ભાગે એટલે। નાતો ટુકડો આવે કે વિકાસકાર્યતો કશે! અર્થ નહીં સરે. 
દેશભરમાં ઉપયોગી એના કાર્યકમો! આકાશવાણીનાં પ્રાંતીય ટ્રાન્સમિટરા પ્રસારિત 
કરી શકતાં હોય તો ઇન્સેટતી દેશભરમાં પ્રસારણો સાંકળવાતી વાત સારી રીતે 
કામમાં લાગે. જને એવાં ટ્રાન્સમિટરોા ખડાં કરી દેવાયાં હોય તો માછક્રેવેવની 
સગવડુધી એ જ કામ હાંસલ કરી શકાય, પછી ઉપમ્રહતી જરૂર્ નીં પડે. 

સરકારી સંદેશવ્યવહ!ર ખાતું પ્ત્સેટના નિર્ણુયા આવે ત્યાં સુધી થેભવા 
તૈયાર નહીં હોવાથી ગએ એની ટેલિફ્રેન અને ટેલેકસવ્યવહાર મારફત દેશવ્યાપી 
માઇક્રેવેવ-સંપકેતી પોતાની યોજનાએ સાથે આગળ વધતું રહયું છે. જ્યારે ઇન્સેટ 
કામગીરી અમલી બતે ત્યારે તે! તે સમયે દેશભરમાં માઇક્રેવેવતી લીક્ષાનળ 
સારા પ્રમાણુમાં વિસ્તરી ગઈ હશે, અતે ઇન્સેટનો ત્યારે નાના પ્રમાણુમાં ઉપયોગ 
કરવાનો રહેશે, એમ માનવામાં આવે છે. ઇન્સેટના સીધા વ્યવહારથી ખાસ 
યોજના અનુસાર ગોઠવેલા દોઢ લાખ સેટ સીધા કાર્યકમો ઝીલશે. બાઈના 
ચાર્ લાખતે તો આકારવાણીનાં જમીન ઉપર્ ઊમાં કરેલાં ટ્રાન્સમિટરા મારફત 
અથવા લો-પાવરતાં ઇન્સેશ્નાં સાધતો મારકત કાર્યકમો! ઝીલવાના રહેશે. 19754ી 
સાલના દિસાખે આ દરેક સેટતી કિમત ૭ હુન્નર રૂપિયાની રહેશે. 

ટૂંકમાં, સરવાળે પાંચ લાખ સમહદશન સેટા ગામડાંઓમાં ગો[ઠવવાના 
રહેશો અતે એ ખધા સારી સ્થિતિમાં છે કે કેમ તે પણુ જેવાની જવાબદારી 
રહેશે. પહેલાં તો 1976 પહેલાં જ્યારે ઇન્સેટનું માળખું રચાય ત્યારે એમ્લા 
સેટ આપણે બનાવી રાકીશું કે ક્રેમ એ પણુ એક સવાલ છે. ભારત ઇલેકટ્રોનિકલ 
આજે માગ પ્રમાણે પિકચર ટયૂબ તૈયાર કરી શકતી નથી. અતે એ માગણી 
તો હુજી નાની છે, અતે ઉધોગમાં કટોકટી આગી છે, એટલે એ બહારથી 
મગાવવાની વાતો પણુ ચોપડે ચડી છે. બીજ દિશામાં વિ્રતીકરણુનું કામ પણુ 
એટલું મંદ ચાલે છે કે 60 ટકા સેટ બેટરી ઉપર્ ચલાવવા પડશે. બૅટ્ગીઓ 
બતાવવા માટે ઝોંક અતે ગંધકતો તેન્નમ (સલ્ક્યુરિક એસિડ) બન્નરમાં કાર- 
ખાનાંવાળાઓને મળતો નથી. ત્રીજે, ₹/સરોમાં આ સેટ કેમ ચાલ્યા કરશે એના 
અટપટા જ્ઞાનના ન્નણુકારો છે ખરા ? 

તેલના ભાવ વષ્યા, એથી પરદેશી હૂ'ડિયામગુના આપણા જમા-ઉધાર 
પાસામાં વિપરીત ફેરફાર થયો એ જતાં આખામાં ઓછું રૂ. 150થી રૂ. 250ની 
કિમતનું પરદેશી હૂડેયામણુ ખરચીતે પણુ આપણે એટલા સેટ સંપાદન કરી 
શકીશું ? આડકતરી રીતે પરદેશી દ્ર'ડિયામણુ લાવી કેટલાક એ સેટ રૂ. 400માં 
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તૈયાર થઈ રાકે એમ અંદાજ કાટી આપે છે, ઉપરાંત આપણે ત્યાં મથકે 

ખાંધવામાં, દ્રાન્સામિટરા નાખવામાં અતે દ્રદર્થત માટે વિવિધ ક્રકારતી સામત્રા 

ખરીદવામાં જે પરદેશી હર ડિયામણુ વપરાશે તે તા જુદું જ, એ અહીં 

ગણુતરીમાં લેતા તથી. 

એવી ફર્યાદ કરવામાં આવે છે કૈ યાંત્રિક અને યેસ્ાનિક સગવડો પ્રમાણે 

કાર્યકુમાની મે!જના કરવામાં આવે છે. હોવું એમ જેઈ એ કે કાર્યકમેોતી 

જરરિયાત પ્રમાણે યાંત્રિક તથ! વૈત્તાનિક સગવડો ઊભી કરવામાં આવે. જૂના 

કાળમાં હવાઈજહાજ વિકાસ પામતા સમાજ મારે એક ગૌરવનું ચિહ્ન હતું, 

એમ આજે ઉપમ્રહ પણુ એ *૮ પ્રેમાણે ગૌરવનું પ્રતીક મતાવા માંડયા છે. ઉપર 

વણુવેલી ભાતભાતતી ભાષાવાળા અને [વિવિધ પ્રકારની સંસ્કૂતિમાં જવતા આ 

દેથમાં ઉપમ્રહ થકી સંચાલિત દૂરદર્શન વ્યવસ્થા સામે ડીક પ્રમાણુમાં ઊહાપોહ 

થયે છે, એથી ઇન્ડિયન સ્પેસ [રેસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન -- “ઇસરો'એ ખે પદ્દાતાઓને 

મેળ સાધ! સંકર પદ્દતિ અમલમાં મૂકવા દરખાસ્તો! કરી છે. આથી 3096 ધરતી 

પર સંચા।લત ટ્રાન્સમિટર થકી અતે બઃકીનાં ઉપમ્રહુ થકી ચાલતાં ટાન્સામિટર 

થઇ દેશને આવરી લેવામાં આવે. એમાં થોડાં રલે મથકરોતો પણુ સમાવેશ થઈ 

“તય છે. આથી ઉપપ્રહની પદ્દતિ અથવા ધરતી પરતી ટેરૅસેટ્રયન પાત કરતાં 

દેશતે બમણા ખચે થશે. પૈસાનો સવાલ જ ન હોય તો સંકર પરહાતે કખૂલ 

રાખગામાં કશો વાંધો નથી. નાણાંભીડતે લઈ તે દેશતે થે!ડાં વવ પૈસાની તગીમાં 

કામ કેમ પાર ઉતારવું એતો વિચાર્ કરવા જરા રાહતતો સમય મળશે, અને 

એમાં જ્યારે તઃણાંદ્ટ થાય વારે લાંબ! ગાળાના ઉપત્રહ થકા દ્રદર્શેનના 

કાયકમ નિયોજી શકાય, ગેનો પણુ વિચાર કરી શકાશે. આ દીલ થકી 'સાઇટ'નાં 

પરિણામો જેઈ, એ પદ્દતિમાં પડતી મુશ્કેલીઓનું થોડુઘણું [નવારણુ પણુ 

જાણુવાતો લાભ મળરો. ઉપરાંત સૌથી અગત્યનું તો એ કાર્યકમો થ#ી વ્યક્તિગત 

તથા શ્રોતામંડળા ઉપર્ કેવા પ્રકારતી અસર ધાય છે તેતો પણુ અંદાજ 'નણુવાનેા 

મળશે. એટલા માટે તો અખતર। કર્યા, અતે એવા અખતર | કર્યાનાં પાર્ણામ 

ન્નગુવ! મળે એ થ#ી ઉપમ્રહ દૂરદર્શન પદ્દતિતે અતુસરી કામ કરવાની કંપકે 

ન્નણુકારી પણુ પ્રાપ્ત થશે. 

સાળ"ખું અને વહોવટ : 

મારતમાં દ્રદર્શનના કાર્યકમો આપવા તધ! તેતા હેતુખો સ્પછિ કરવા 
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મારતી ચર્ચામાંથી જે ફલિત થાય તે ખરૂં, અથવા ભારતતે કઈ પર્હાતિ વધારે 

અનુકૂળ છે અતે કઈ થકી વધારેમાં વધારે લાભ મળી શકે એ માટે પણુ જે 

નિર્ણયો આવે તે ખરા, તોપણુ એ થકી આજે દ્ર્દર્રીનના કાર્યકમો આપવાની 

તથા એતો વહીવટ અતે એતો ખર્ચ, એના મૂલ્યાંકતતી ખાબતોમાં સુધારો 

થવાની પૂરી શકયતા તો છે જ. ધણી બાબતમાં દ્રદર્શન કાર્યકમનું [વસ્તરણુ 

આકાશવાણીના ધ્વનિપ્રસારણુના કાર્યકમો! કરતાં ઘણી રીતે જુદું પડનારું નહોં 

હોમ, અતે એ બે સંસ્થાઓતી જરૂરિયાત અતે કોમડાએ હવે પછીના પ્રકરણુમાં 

ચર્ચીસું. દ્તાં, દૂરદર્શનઝકેનદ્રનાં કેટલાંક ખાસ પાસાં છે તે એતી ખાસ 

માવજત માગે છે અતે માગતાં જ રહેશે. 

દુનિયાભરમાં અનુભવ એમ કહે છે કે સંદશનવહાર જેવું માષ્યમ, તે 

ઉપર એના કાર્યક્રમોના ઉત્તમોત્તમ ગુણુધર્મોના પોતને આધાર રહે. ભારતમાં 

દ્રદર્શનતા કાર્યક્રમોનું વિસ્તરણુ કરવા કેવા પ્રકારતી વહીવટી વ્યવસ્થાતી જરૂર 

છે? નને રૅડિયોની સંસ્થા સર્જનાત્મક તટસ્થતાતે વળગીતે કાર્યકમો! ઘડનારી હોય 

તો દ્ૂરદર્રીનની સંસ્થા માટે એ જ આદર્શોની વધારે જરૂર રહે છે. સરકારી 

બંધારણુ તો રૂઢિચુસ્ત અતે ઇ”ળરાશાહી જ રહે, એટલે મોટા પ્રમાણુમાં કોઈ 

પણુ તબક્કે યાં નોકરી કરનારાઓને કાર્યક્રમોમાં વધારે પડતો ભાગ નહીં લેવા 

દે, એટલે એમની તીતિરીતે પણુ એવી જ, વહીવટ એવે, એમાં સજતાત્મક 

કમ બહુ જ્ેનેવા નહીં મળે, નોકરીના નાનામોટા હોદ્દા પ્રમાણે કાર્યકમોની જાત 

% નિર્ણયો નહીં લેવાવા જેઈ એ, વક્ત, વલણો અને આવડુતો ઉપર એ 

આધારિત રહેવા જેઈ એ. 

વળી સરકારના એક ખાતાને બીના ખાતા સાથે દમેશાં ખારમાં ચન્દ્રમા 

અતે ખડાખાસ્તુ હોય છે, એકખીજન સાથે હુળીમળીતે કામ તહીં કરે, ધણી વખત 

તો બંનેનાં ખ્યેયો જ જુદાં હોય, એટલે મેળ જ ન મળે. 

જસરા' અને આકાશવાણી બંતે દૂરદર્શનતું સંચાલત કરે તો બત્તે સંસ્થા- 

એથી દિલ મિલાવીને કામ નહીં થાય. ધંધાદારી ધોરણસર એક જ સંસ્થા 

પોતાનાં વિભાગીય કામકાજમાં હળીમળીને ભેરુબંધીથી કામ કરે તો જ મીઠાં 

ફળ] ચાખવાનાં મળે. 

ગવી સંસ્થા જ દ્રદર્શનના વિવિધ પ્રકારના સવાલો હલ કરી રાકે, અને 

એ સવાલો આપણુ આગળ ચચીં ગયા છીએ. 
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માહિતી અને પ્રસાર્ણુની વહીવટી તપાસની સમિતિના અહેવાલમાં કારણે 

દર્શાવ્યાં છે તે જનેતાં આવી સંસ્થા આકાશવાણીથી અલગ હેવી જ્નેઈ એ. 

કેટલાક દેશોમાં એક જ સંસ્થા ખે પ્રકારના વિભાગો ચલાવે છે, પરતુ જાપાન 

અને ઇગ્લંડમાં બંતે સ્વતંત્ર પગભર સંસ્થાએ છે, અતે એમાં કોઈ પાસે એકલથ્થુ 

સત્તા નથી. બંને દેશોમાં બીજી ખાનગી સંસ્થાઓ રેડિયો અતે ટી.વી.ના કાર્યકમે। 

છૂટથી રજુ કર્યા કરે છે. 

દૂરદર્શન એવું માષ્યમ છે કે જેતે માટે શક્તિથાળી સંચાલનની જરૂર છે. 

આકાશવાણી એ પ્રકારનું નથી. માહિતી અતે પ્રસારણુ ખાતાના પ્રધાને વારવાર 

કહ્યું છે કે દ્રદર્શનતે આકાશવાણીથા જદું રાખવું, પરેતું દૂરદર્શન સગપખી પ્ર્માતે 

તથી કરી શકતું તેનું કારણુ તેનું આકાશવાણી સાથેનું જેડાણુ તથી, પરતુ 

સરકાર હેઠળ તેતે કામ કરવું પડે છે તે છે. દૂરદર્શનમાં ઉત્સાહી, સારહાસક, 

કલ્પનાશીલ, જવાબદાર કામ કરનારાઓ હોવા જેઈએ. આ માટે [વિસ્તૃત 

તાલીમતી જરૂર છે. અને નને ્ગૈક્ષાણુક ખ્યાલોથી આપણે આપણા દૂગ્દશેન 

કાર્યક્રમે!નું વિસ્તરણુ કરવાનું હોય તો એ કામ માટે વધારે કર્મતિક, કતેશીલ 

અને કલ્પનાશીલ અધિકારીઓ જેઈ શે, કાગ્ણુ કે આ વિસ્તરણુ-પ્રસારણુ સાતને 

આકરપૈક રીતે રજૂ કરવા માટેનું છે. આ જ્નતતા કાર્યકરો એ૭ા પગારે ત મળી 

શકે. સારે પમાર, સંતોષ જન્માવે એવું વાતાવર્ણુ, કામ કર્વાતી પૂરતી સગવડો, 

અને એ જ માષ્યમમાં એતો ઉત્કપે સાધી શકે એવી આશા, એટલું હેય તો 

જ સુંદર કામ તીપજે. 

આજે કામ કરનારાતે આવા ખાતામાં પણુ સરકારી ધારધેોરણતને છેસાખે 

પસંદ કરવાતી જે પ્રથા છે તે આ ક્ષેત્રમાં તહીં ચાલે. એ નનયમો એટલા 

આડા આવ્યા કર્તા હોય છે કે એમાં સારી [નેઇ! અને ખુદ્ધિ્ાક્તવાળે। 

માણુસ પસંદ જ ન થઈ શકે. એમાં ઉંમર જોવાતી, ભણુતર તૉંધવાનું, એની 

પદવી કેટલી, અને વળી અનુભવ તરફ લ્ય. એ થકી ખેતી સજતાત્મક 

શક્તિખોનતે દ્રદર્શન જેવી વિકાસ પામતી સંસ્થા માટે તોળીમાપી નહોં શકાય. 

તદ્ન તવી જ પદ્દિ તક્કી કરવી પડશે. બીજા દેશોમાં જે થઈ રહ્યું છે એની 

%ુવળ નકલ કરનારાએથી કામ નહીં ચાલે. થોડે ખર્ચે ઘણા આંકર્ષક કાર્યકમો! 

રજ્ કરવા માટે ખુદ્ધિશકે્ત ધરાવતારી વ્યક્તિઓ જેઈ શે. એમતાથી જ કામ 

પાર્ પાડી શકાય. 
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આકારાવાણીનોા દૂર્દશેન વહીવટ અત્યાર સુધી તો રેડિયોના અનુભવ 
ઉપર્ ચાલ્યે. આ અનુભવ અમુક કાર્યક્રમોમાં જ કામ લાગે. ખરું જેતાં નવા 
સુશિક્ષિત નતલે[હિયા નવયુવાતોની ભરતી કરવી જેઈ એ, જે વ્યક્તિઓને કામ 
કરવાની કરત્તિ જ ન હોય એમતે તો ટાળવાતા જ, કામની ધગશવાળા ઉત્સાહી 
હેય એમને જ આ નવી તાલીમ આપવી જરૂરી છે. 

આ તાલીમ એટલે શું? દૂરદશેનના કાર્યક્રમોનું વિસ્તરણુ કરવા સાધતેો 
કેમ વાપરવાં એતે મૂળ પરિચય, એટલે યંત્રના ઉષયોગતો કસબ ન્નણુવે। તે. 
પણુ એમાં એ માષ્યમતી સમાજના કેોયડાઓના ઉકેલ શોધવાની રાકયતાઓ 
શી છે તેની જણુકારી કે તે વિચાર્વાતી શક્તિનો કેઈ વિકાસ કરતું નથી. 

વિકાસ પામતા દેશોમાં દૂરદ્થનતી તાલીમ એટલે જ ઓછાં નાણામાં વધારે કામ 
કરવાની, સાધતે શાં છે અતે કેવા પ્રકારના કાર્ય કરનારાઓ સાથે કામ કરવાનું 
છે તેતી ન્નણુકારી મેળવવામાં છે. તાલીમ એટલ ઓછામાં આછા ખચે નવું નવું 
કરવું અતે પ્રયોગો કર્તા રહેવું, તેતો અનુભવ મેળવવે।. ખેતરેમાં, ઝૂંપડપદ્રીઓમાં 
અતે ગ!મડાંમ! યોજેલા કાર્યકમો માટે આલિશાન સ્ટુડૅયોની જરર નથી રહેતી. 
આગળ વધેલા દેશોમાં આપણુતે જરૂરી કાય ક્રમો માટે તમૂનાઆ ન મળી શકે. 

ટ્રકમાં દૂરદશૅન ગમે તે પ્રકારની સાધનસામમ્રી વાપરે એ સવાલ બાજએ 
મૂકી, દૂરદશનના માષ્યમ મારફત આપણે શું હાંસલ કરવા માગીએ છીએ તે 
જ મૂ”. સવાલ છે. 

ભારત સરકારે દૂરદર્શનનો ઉપયોગ શિક્ષણુ માટે કરવાનું ખ્યેય ન્નહેર્ કર્યું” 
છે. એતે આપણે વળગી રહેતું જેડ એ. પુખ્ત વયના લોકને ભણાવવાનો ઉદ્દેશ 
અતે કમ પહેલે! હોવે! જેઈ એ. એમાં ખેતીવાડીતાં અધતન સાધતોતે। ઉપયોગ, 
નવા તવા હન્તરો અને કસબેોનું સિક્ષણુ, સંતતિનિયમત, રવાસ્થ્ય, સ્વચ્છતાનું 
પાલન અતે પેોષણશાસ્ત્ર બાળકેતેો ઉછેર, સમાજમાં બદલાતું જતું સ્ત્રીઓનું 
સ્થાન, કન્યાકેળવણી, લગ્નતતી વયમર્યાદા વિશે, દાયજેન આપવા-લેવાની પ્રથા 
અતે લગ્ન જેવા પ્રસંગોમાં થતો ખેફામ ખચ, કરકસરના સિદ્ધાંતો, મૂડીરોકાણુના 
પ્રશ્નો એનું એવું ઘણં આવી ન્નય. આ શ્રૈક્ષણિક કાર્યો વચ્ચે જરૂરી મતેરંજન 
આવવું જ ન્નેઈ એ, ગામલોકતે તે ગમે જ છે, અતે એમાં ક્લ્મી ગીતો 
ઉપરથી કથાએ વધારૅ લોકપ્રિય બની છે. 

અતે આ કાર્યકમે। દરરોજ ત્રણુ કલાક ગામડાંઓમાં તેમ જ શહેરમાં જ્યારે 
લોકોને સમૂહદર્રનનતો અનુકૂળ સમય હોય ત્યારે પ્રસારિત થવા જેઈ એ, આ 
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બધા કાર્યક્રમોમાં સ્થાનિક બાબતોની ચર્ચા હોવી જરૂર્ની છે, તો જ એમને 

રસ પડે. ગામડાંમાં જનારા ભોળા લેકેને ૭બી, ભાષા અતે ભાષાતી બાંધણી 
ગમે અતે આંખે ઊતરે એ પ્રકારનાં હોવાં જેઈ એ, અતે પોતાતી સ્થાનિક 

પરિસ્થિતિ બહારનાં પ્રસંગો કે ચિત્રો, એમણે જ્નેમાં જ ન હોય એવાં ન હોવાં 
જોઈ એ, કારણુ એમાં એમને રસ નહીં પડે. એટલે ઉપત્રહો ઉપરાંત થતાં 
વિસ્તરણુનો તે! અહીં સવાલ ઊભે! થતે। જ નથી. 

ધરતી ઉપર્ ઊભાં કરેલાં ટ્રાર્ન્સામેટરા મારકત જે કાયક્મ 1વસ્તરણુ કરવામાં 
આવે તે પણુ શહેરોમાંથી નાનાં શહેરોમાં તિયોજવા જેઈ એ, એથી પછાત વ્ગેતી 

'્રામતે લાભ મળે. હૈદરાબાદ કે લખતોમાં એક જ ટ્રાન્સમિટર્ મૂકે, ગમે થકી 
પ્રન્નતે કશો લાભ નહીં મળે. આવાં રાજ્યોતે એષામાં ઓછાં ત્રણુ દ્રાત્સામેટરો 

જોઈ એ. વિકાસનું કામ ધીમે ધીમે થશે, પણુ ત્યાંથી પ્રસારિત થરો તેતી ચોક્કસ 

ફળદાયી અસરે માતુમ પડશે. ભલેને વીસ વર્ષોમાં પાકું વિસ્તર્ણુ કરવાને 

યોગ ફળે, પરંતુ એ નિણુય આજે લેવે। લાભકારક છે, કારણુ ઉતાવળે જે ગમે 

તેવા નિણુયે લઈ કામ રારૂ કરવામાં આવે છે એથી આખરે કથી ભલીવાર 

થતી નઘી, એ સાબિત થયું છે. 

વળી એ જ સમૂહદર્શન સેટ અતે દ્રાન્સમિટરોાતો સવારે બે કલાક શાળા- 

છીય કાર્યકમો માટે ઉપયે।ગ થઈ શકે. આ તો શર્આત. જે ગામડાંઓમાં 

પ્રાથમિક શાળાઓ મારે શિક્ષકો ન હોય ત્યાં સાંધારણુ ભણેલી વ્ાક્ત પણુ આ 

સેટ મારકત બાળકે।તે ઘણું માગેદર્શન આપી રકે. પછી આગળ ઉપર્ માષ્યમિક 

શાળાઓ માટે [વેસ્તરણુ વિચારી શકાય. પણુ એ તબક્કે યાં સ્થાતિક ત:લોમ 

લીધેલા શિક્ષકતી પણુ જરૂર રહેશે. દ્રદર્શનના પ્રસારણુ વિભાગ તરફથી [તશાળ 

અને પ્રોઢશિક્ષણુ માટે લાગતાવળગતા મંત્રાલય તરફ્થી પૈસા મળવા જેઈ એ 

અને તે મંત્રાલયે કાર્યકમે! ઘડવામાં પણુ સહુકાર્ આપવે। જેઈ એ. 

ઉચ્ચ વર્ગેતાં રાહેરીજનતેોના મનોરંજન અતે માહિતી માટે કરો! ખર્ચ 

કરવાતો નહીં. એમને માટે નનહેરાતમાંથી જે રકમ આવે એમાંથી જે કાર્યકમે 

ષોજવા હોય તે નિષોજ શકાય. ઇગ્લંડમાં વ્યાપારી રૅડિયો અતે ટી.વી. મેવા 

સ્વાયત્ત સંસ્પ્રાખ7ા દારા થાય છે. તેવી સ્વાયત્ત મંસ્થા શેક્ષણિક કાર્યકમો 

નિયોજી શકે. એમ અલાયદી સ્વાયત્ત અંસ્ત્રાતે ન સોંપવા હોમ તે!, શેક્ષણિક 

કાર્યકમો નિયોજનતાર એક સ્વતંત્ર પગભર સંસ્થ! નિયુક્ત થઈ શકે. આ 

માટે ભારતભરમાં વ્યાવસાયિક રૅડિયો અતે ટી.વી.તી તંત્રન્નળ હોવી જરૂરતી 
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નથી, સ્થાનિક મથકે ઊભાં કરાય, જરૂર પડે તો કયાંકથી એ કેટલાક કાર્યકમો 
રીલેના માધ્યમથી સાંકળી લે, એ માટે અમેરિકા અતે બી” પ્રદેરો।માં ધટતા 
દાખલા જેવા મળશે. 

ન્નહેર્ખમર્થી વ્યાપાર કરતારી સંસ્ષ્રા અતે શિક્ષણાર્થ કાર્યકમ રજ 
કરનારી સંસ્થાઓ વચ્ચે જે સમયતા ઉપયોગ પરત્વે એક મેળ હોય તો તે 

બંને જદે જુદે સમયે એ જ ઢદ્રાન્સમિટ્ર્તા ઉપયોગ કરી ખચંમાં વહેંચણી 
કરી શક્રે, પરંતુ એક જ ચૅનલથી 1વવિધ વગેતા પ્રન્નજનેોતે લાભ આપી શકાય 
કે કેમ એ એક સવાલ છે. જ્યાં આવા પ્રયથોગો કર્વામાં આવ્યા છે યાં 

શૈક્યાણુક કાર્યક્રમોને જ વેઠવું પડયું છે. કાગણુ દેખીતું છે કે શહેરોમાં ધતાઢયો 
રાજકારણુના ઓથા નીચે લાભ લઈ પેોતાતે માટેના મનગમતા અતે વધારે 

કાર્યડમો! માટે દબાણુ લાવી શકે છે એ ષ્યાતમાં રાખતું જરૂરનું કે. 
આકાશવાણીના ધંધાદારી પ્રસારણુ મારકત જે કમાણી યાય છે તેથી 

વિવિધ ભારતીનાં પ્રસારણાને જરા પણુ આંચ આવી નથી. આકારાવ!ણીના 
કટલાક ખાસ નિયમો છે, અને એ પ્રમાણે જે ન્નડેરાતો થાય એ ઉપર એટલે 
અંકુશ છે. અમુક જ સમયતી મર્યાદામાં ટી.વી. ઉપર કે રૉડેમો ઉપર ને 

કંઈ નહેર્ાતોના કાર્યકમો થાય એથી ટી.વી. ન્ેનારાને કે રેડિયો સાંમળનારને 

માથે લાંબા ગાળા માટેની ન્નહેરાતોતો સમય ઝીંકવ!માં આવતો નથી. સામે 
પક્ષે કેટલીક ધંધે: કર્તારી સંસ્થાઓના કાર્યકમો અથવા એવા ખાસ પ્રકારના 

કાર્યકમો લોકપસંદગી પામ્યા પણુ છે. 
શિહ્મણુ અતે મનોરંજન એ ખેના સંઘર્ષને ઉકેલ આ પ્રમાણે લાવી 

શકાય એમ છે. જેઓ પોતાના સેટ ખરીદ કરી રાક્રે એવા હોય એમતે માટે 

એમની જરૂરિયાત પ્રમાણે વચ્ચે કશી બાધા વિતા બીજ રીતે દખલ કરૅ એવા 
કાર્યક્રમે! વિના એમતા મતોરરંજન માટે અક્ષાયદાં પ્રમાર્ણા રાખી ૨કાય; કારણુ 
ઉપદેશાત્મક અને શિક્ષણાત્મક કાર્યક્રમોમાં એમતે રસ નથી. અતે એતા ખસચંતો 
ખાજે સરકારી જહેર ખચેના ખાતા ઉપર નાખવે જરૂરી પણુ નથી, આ 

થકી જે પૈસો બચે તે સામાન્ય જનતાતે કાયદો થાય એવા કાયક્મો પાછળ 

વાપરી શકાય. આમ થાય તો જ દૂરદર્શન-સમાજમાં પરિવર્તન કરાવી શકવાની 
શક્તિ ધરાવે. 
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અલ્પવિકસિત સમાજમાં તો અ!'થેક વિકાસ તેમ જ આર્ધુનિકીકરણુ 

તરક સમાજતે લઈ જવાતે સારુ જંગ ખેલવાનું મહત્ત્વનું કામ સંદેરાવ્યવહાર્તે 

સાંપનું એ જ ઉચિત છે. વળી જે દેશમાં બહુ લે!ક્ે નિરક્ષર હોય ત્યાં તો 

મુદ્રિત શબ્દ કરતાં પ્રસારણુ જ મહત્ત્વનું ગણાય. ભારતમાં તો આકાશવાણીએ 

આરંભથી જ આ કામ સ્વોકાર્યું' છે, અતે એ કામતે ફળદાયી બતાવનાતે સારુ 

એના કર્્યકમો! મોક્નતા આવ્ય! છે. બહુ! આ કાર્યકમો! સામાન્ય શ્રોતાએતે 

સારુ તેમ જ ખેડૂતો, સ્ત્રીઓ, વિષાર્થીએ।, નિક્ષકરો, મજરી આદિ જેવા 

વિશિષ્ટ વર્ગોને સારુ યો।ન્નતા હાય છે. 

આવ! બધા કાર્યક્રમોમાં નિક્ષણુ કે કેળવણી પર, [વેશાળ અથેમાં ભાર 

હોમ છે અતે એને! હેતુ ર।ષ્%્રીય નવરચતાતાં લક્ષાંકો સિદ્ધ કરવાતો હૈઆ્ય છે. 

સામાન્ય શ્રોતા માનાં પ્રસારગઞામાં શિક્ષણુ કે કેળવણીતાં તત્ત્વને શ્રોતાતે આકષેવા- 

ના હેતુ કરતાં ગૌણુ ગણુવામાં આવે છે, જ્યારે વિશિષ્ટ શ્રોતાવર્ગ માટેનાં 

પ્રસારણે(માં સીધા જ શૈક્ષણિક અભિગમ હોય છે. એતો અર્થ એમ નથી કે 

આવા કાર્યકમો કેવળ ઉપદેશ માટેના જ હોય છે. એમાંતા પ્રત્યેકમાં કેટલેક 

અંશે મનોરંજનનું તત્તત પણુ હોય છે, પરંતુ એ મુખ્ય હેતુતી સાથે સંકળાયેલું 

હોય છે. 

આકારાવ'ણીતી પ્ર્ાત્તિબામાં આવા કાર્યકમોનું પ્રસાર્ણુ એ મહત્ત્વની 

પ્રદ્રત્તિ છે, એકાદ પ્રકરાગુમાં એ દરેક પ્રન્ત્તિ વિશે પર્યાપ્ત ચર્ચા ભાગ્યે જ 

કરી શકાય. એ તમામતી સામત્રી અલગ અક્ગગ હોય છે, તેમ જ એ 1વેશિણ 

ભેદક ગુગુંલક્ષણા ધરાવે છે. તેમ ૭તાં એતી વ્યવસ્થા, પ્રચાર તેમ જ એતે 

સાંભળવામાં કેટલાંક લક્ષગોા સમાન્ય પણુ હોય છે. અહીં જ*ેતી આલેપ'ચના 

કરવામાં આવે છે તે શાળાઓતા તેમ જ યુનિવસિટીઓના વિદ્યાર્થી ઓ માટેના 
તેમ જ મ્રામીણુ શ્રોતાઓ માટેના કાર્યકમો છે, 
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રેડિયો! અને ટી.વી. બંતે આવા કાર્યકમો માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. 
આ પહેલાંના પ્રકરણુમાં ભારતમાં દ્ૂર્દર્શનતા વિકાસ 1િશે એની અતોખી ટેકનો- 

લોજ, કાર્યક્રમોનું આયોજન તેમ જ બીન્નં કેટલાંક પાસાંના સંદભ ચર્ચા કરી છે. 

રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે તેના ઉપયોગ [વિશે, રેડેયોતી સાથે સાથે આ પ્રકરણુમાં 

ચર્ચા કરવામાં આવશે કૅમ કે બન્તે માષ્યમોં એકખીજનાં પૂરક બતે એ રીતે 

વાપરવાં પડુશે અને નિશ્ચિત હેતુ માટે બેમાંથી કયું વધારે યેગ્ય છે તે નક્કી 

કરવું જરૂરી છે. 

શાળાઓ માટેતા પ્રસારણ : 

આકાશવાણી અસ્તિત્વમાં આવ્યું તે પહેલાં પણુ મુંબઈ અતે કલકત્તાથી 

શાલેમ પ્રસારણ! કગારૅક કયારેક જ થતાં. વ્યવસ્થિત શાલેય પ્રસારણ કલકત્તા- 
થી ઈ. સ. 1937માં શરૂ થયાં, કેમ કે યુનિવસટીએ તેમ જ બંગાળના રિક્ષણુ- 

ખાતાએ એતે માટે માગણી કરી. ત્યારે પણુ એ પ્રસારણ અઠવાડિયામાં ખે વાર 
અતે એકસાથે માત્ર અર્ધા કલાક માટેનાં રહેતાં. 

દરમ્યાન, બંગાળના રિક્ષણુકારાએ આ પ્રસારણામાં જે રસ બતાવ્યે। 
તેનાથી પ્રેરાઈ ને આકાશવાણીએ આવા કાર્યક્રમો તેનાં તમામ સ્ટેશનો પરથી 
નિયમિત પ્રસારિત કરવા બાબત ઘણુ! શિક્ષણુકારાના અભિપ્રાયા અતે સૂચતે 

માગ્યાં. એનો જે પ્રતિભાવ આવ્યો તે પરથી આકાશવાણીને પ્રતીત થયું કે 

શાળાઓ માટે આવા કાર્યકમો! રારૂ કર્વાતો સમય પાકી ગયે। છે, કેમ કે શિક્ષણુ- 

ખાતાએ આવા કાય કમાના આયોજતમાં સહકાર આપવાતી તેમ જ શાળાઓ 

રેડિયો સેટ ખરીદે તે માટે તેમતે નાણાકીય સહાય આપવાતી પણુ તૈયારી બતાવી. 

શાળાઓ રૅડિયો સેટ વસાવે તેની રાહ જેયા વિના આકાશવાણીએ 
અત્યંત ઉત્સાહિત થઈ ને દિલ્ડી, કલકત્તા, મદ્રાસ અતે મુંબઈથી શાલેય 

કાર્યકમો આપવાતો આરંભ કરી દીધો. આકાશવાણીને એમ કે આવા કાયે- 
કરમોનો આરંભ કર્યા તેથી શાળાઓ રૅડેયો! સેટ વસાવવા લેોભાંશે. ત્રીસ 

મિનિટથી માંડીને એક કલાકના સમયગાળાના કાર્યકમો! યોજવામાં આવતા 
અતે કલકત્તાથી અઠવાડિયામાં ખે વારથી માંડીતે દિલ્હીથી અડવાડિમાના ૭ દદવસ 

આવા કાર્યકમે। થતા. 
જે શાળાઓ પાસે રૅડિયો સેટ હતા તેમતે સારાયે સત્રના કાર્ય કમોની 

વિગતોવાળી પત્રિકાએ। વિનામૂલ્યે આપવામાં આવતી. 
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શાળાઓ રૅડિયો સેટ વસાવશે અને શાળાઓતા સમયપત્રકમાં કાર્યેકમે 
સાંભળના માટેતો અવકાશ રાખવામાં આવશે ખેવી શિક્ષણુખાતાની ખાતરી 
મળ્યા પહેલાં આવા કાયેકમો શરૂ કરી દેવા એ આકાશવાણી માટે, ખરેખર 
તો, ડહાપણુભયું”' નહોતું. આવી કોઈ કબૂલાત મળી નહોં હોવાથી આકારાવાણીને 

થોડા જ વખતમાં ખાતરી થઈ કે ર્ડેયો સેટ વસાનનારી શાળાઓની સંખ્યા 
જૂજ હુતી. આજે પણુ આરરે 7,00,000 શાળાઓમાંથી લગભગ 20,000 
શાળાએોા પાસે જ રૅડિયો સેટ છે. 

શાળાઓતી આશ્રિક સ્થિતિ નેતાં જ્યારે એમાંતી ધણીબવી શાળાઓ 
પાસે પૂરતું ક્નિચર કે સાધન આજે પણુ નથી એવી સ્થિંતે છે, ત્યારે બધી 

શાળાઓ રૅડિયોા સેટ વસાવે એવી અપેક્ષા રાખવી એ અવાસ્તાવિક છે. છતાં 
એક સાધારણુ રૉડૅયો સેટતી કમત રૂ. 350 જેટલી છે ત્યારે એમાંતી માત્ર 
20,000 શાળાએોા જ એ ખર્ચી શકે છે એવી કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. વળી, 
એમાંની કેટલી શાળાઓ એતો ખરેખરા ઉપયે।ાગ કરૅ છે તે કોણુ ન્નણે છે ? 

દૂર્દર્શેનતે લાગેવળગે છે ત્યાં સંધી માત્ર દિલ્ડી અતે મુંબઈમાં જ રાલેય 
કાર્યકમો માટે આ માષ્યમનો ઉપયે।ગ થાય છે. દિલ્હીમાં આરારે 500 અને 
મુંબઈ અને પૂનામાં આરારે 500 શાળાઓ પાસે ટી. વી. સેટ છે. 

માષ્યામિક તેમ જ હાપસ્ફ્લે માટૅ જે પ્રસાર્ગો યે!જવામાં આવે છે તે 
ધણંખરું પ્રા્દોશેક ભાવામાં હોય છે, જેકે થોડાંએક પ્રસારણેો અંગ્રેજ ભાષામાં 
હોય છે ખરં. 

આ ખધાતી અસર કેટલી? કેવી? દુર્ભાગ્યે, આકાશવાણીતી ખીજ ગ્રિરૃત્તિ- 

એની જેમ જ રેડિયો પ્રસારણોનું મૂલ્યાંકક લગભગ થતું જ નથી. દરેક બ્યક્ત- 
ગત કાર્યક્રમતી સકળતા કૈ નિષ્ફળતા વિશે ન્નણુવું તેમ જ વાર્તાલાપોની કે 
કાર્યકમાતી શ્રેણીખા શાળાનાં કામકાજમાં શે ભાગ ભજવે છે તે જાણુવું ખુષ 
જરૃરી છે. એ સારુ જરૂરી સંશેધનતે અભાવે એમના પ્રાસંગિક તુક્કાઓઆથી 
ભરેલા અવકાશમાં જ આયેજકે કામ કરતા હોય છે. 

દસેક વર્સ પહેલાં દસેક જેટલાં નાનાંમોટાં શહેરોમાં આ દિશામાં થયેલા 
સંરોધધતે બતાવ્યું કે શાળાના આચાર્યે રેડિયો પરતા શાલેય કાર્યકમોની ઉપયે।- 

ગિતાનો સેદ્ધાંતિક સ્વીકાર કરતા હતા, પરંતુ શાળાના સમયપત્રકમાં આ કાર્યકમો 
સાંભળવા માટેતો અવકાશ શૈધવે! એ એમતે માટે વ્યવહારુ રીતે મુચકેલ હતું. 

ત્ર.સ.-૮ 
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છેલ્લાં દસ વરસથી ક્રોઈ સર્વેક્ષણુ કરવામાં આવ્યું નથી અને કેટલીક શાળાએ 
સાથેના તેમ જ શિક્ષકો સાથેના વ્યક્તિગત સંપ કાના આધાર પર આકારાવાણીને 
પોતાના કાર્યકમે।ની સફળતા કે નિષ્ક્ળતાતો અંદાજ રહેતો. ભરોસાપાત્ર ન ગણાય 
એવા આ અંદાજ પરથી આકાશવાણી એમ માતે છે કે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, 
તામિલનાડુ, કેરળ, આંધ્ર પ્રદેશ, જમ્મુ અતે કારમીરતી જે શાળાએ પાસે રેડિયો! 
સેટ છે તેમાંતી લગભગ 409% શાળાઓ વધતેઓછે અંશે નિયમિત કાર્યક્રમે 
સાંભળે છે, ખાકીતીમાં કાર્યકમો! સાંભળવાનું ધણું જ મર્યાદિત હોય છે. 

ડૉ. પાલ ન્યૂર્થે પ. સ. 1965માં દિલ્ડીના શાલેય ટી.વી. કાર્યક્રમોના 
પ્રભાવ વિશે અભ્યાસ કર્ષ્યો અને એમણે તારવેલાં તથ્યો પરથી એમણે ઘણાં 
સૂચતે। કયાં હતાં. આ અભ્યાસને આ થિંક સહાય ફાડે ફાઉન્ડેશન તરફથી મળી 

હતી, જ્યારથી એ સહાય ખંધ થઈ ત્યાર પછી કે!ઈઈ અભ્યાસ આગળ થયે 
નથી. જે શાળાઓ પાસે ટી.વી. સેટ હોય તેમણે તેમના પ્રતિભાવો નિયમિત 
રીતે મોકલવા જ્નેઈ એ એવું અપેક્ષિત હોવા છતાં માત્ર 196 શાળાઓએ તેમ 
કર્યું હતું. દિલ્હીનું [શેક્ષણુ નિદેશાલય એમ માતે છે કે લમભગ 50% શાળામે!, 
એટલે કે 200 ઉપરાંત, આ કાર્યક્રમો વધતેઓછે અંશે નિયમિત રીતે જએ છે. 

રડયો અતે રી.વી પરથી અપાતા પાઠ સાંભળવા વિરેતી આ અટકળો 
ઝાઝી ઉત્સાહગ્રેર્ક નથી. એનું કારણુ એ નથી કે કાર્યકમો ખર્ાબ છે; એમાંના 
ઘણુ।બધા સારા હોય છે અતે દેશના ઉત્તમ શિક્ષકોમાંના કેગ્સલાક એના આયે।- 
જનમાં તેન જ રજૂઆતમાં ભાગ લેતા હોય છે. તો પછી એતા પ્રતિભાવની આ 
ઊણુપ માટે કારણો કયાં? 

આ કાર્યકમોનાં પ્રસારણા અંગેની તીતિ ભારતીય પરિસ્થિતિમાં યેગ્ય 
સાબિત થતી નથી. ગાલેય કાર્યકમોનતી શરઆત વખતે જે “કન્દ્રોલર્ ઓક 
ખોડકાસ્ટિગ' હુતા તે લાથોતેલ ફિલ્ડુન દેખીતી રીતે જ ખી. બી. સી.ની નીતિના 
પ્રભાવ હેઠળ હતા. ખી.બી.-સી.નતી નીતિ એવી હતી કે શાળાના અભ્યાસકમોતે 

અનુસર્યા [વેના જ શિક્ષકના કામની પૂરણી થઈ શક્ક એવા, વિદ્યાર્થી આનાં મનતી 
ક્ષિતિજ્ને વિશાળ કરે ગવા કાર્યકમો આપવ!. એમ માનવામાં આવતું કૈ ઉત્તમ 
શિક્ષકો દારા આયોજિત અતે પ્રસારિત એ કાર્યકમે। વિદ્યાર્થી આ તેમ જ રિક્ષકોના 
અતુભવોતે સંપન્ન કરશે અતે શાળાખો વિશ્વ સાથે સંપર્કેમાં પણુ રહેશે. પ્રવાસીએ 
દેશપ્રદેશ વિશેતો રસ જગાડુરો, ઇતિહાસની વાર્તાએ। ર્પકરૂપો આવતાં ખીજ 
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સમયતે વિશે કુતૂહલ પ્રેર્શે; ભાષાના ઉત્તમ નિષ્ણાતો દારા ભાવા શીખવાશે 
અને એવું બધું... ખી.બી.સી. એતી નીતિને આમ રાબ્દબદ્ધ કરે છે : 

'રૉડેયો શ્રેટલે જ શ્રોત્રેન્દ્રિય દારા, સૌ પહેલી અતે અગ્રિમ, અનુભવની 
વિસ્તૃતિ અને બ્રીમત્તા.' 

પગંતુ ભારે અભ્યામકમે। પૂરા કરાવવા અતે તેમના વિઘાર્થી એને પરીક્ષામાં 
પાસ કરાવવાના કામના ભારણુ હેઠળ ભારતમાં ધણા! શિક્ષકોતે અ! અનુ'નવ- 
સમૃહ્દેના કાર્યકમો ત પોસાય તેવાં વિલાસ લાગ્યા. શાળ!ના સમયમાં વિદ્યાર્થી એ 
આ કાર્યકમો! સાંભળે તે સારુ ફાજલ સમય એમતે ન જડયો, કે એ કાયકમે માંથા 
ઉત્તમ લાભ કેમ ઉઠાવવો! એ વિદ્યાર્થી એતે બતાવવાને સાર્ પણુ એ સમય આપી 
શકયા નહીં. 

ટી.વી. ઉપર જયાર રાલેય કાર્યક્મોનું આયોજત થયું તારે અનુભવ- 
સમૃદ્ધિતી તીતિતે તહીં અનુમરતાં અભ્ય'મકેમમાંના 1નેયત પાઠયકમે। ઉ3પર્ જ 
એમનું મંડાગુ કરવામાં આવ્યું. ત્યારે દિલ્ડીતી શાળાએ વિન્તાન-શિક્ષણુ માટે 
સુસજ્જ નહેતી, તેથી ઉત્તમ સાધતો સાથેતાં થી.વી. ઉપગ્તા નિદશેનપાકે 
આતુરતાપૂવંક જવાતા. જે આજે ટી.વી.ના પડી ઉત્સાહપૂર્વક ન જ્નેવાતા 
હેય તો તેનું કાગ્ણુ એ છે કે હજયે વર્ગખંડતી 2ેકનિકતેો ઉપયોગ કરવામાં 
આવે છે. ટી,વી.તા પાકે એ જ્યારે નવાઈની વસ્તુ હતા ત્યારે એ ટેકનિકનો 
સ્વીકાર થયે હતો. પણુ આજે તો! એ ટેકનિક છોડી દ તે, આ માષ્યમ જેતે 
માટે ખરેખર સુષ્ોગ્ય છે તેવી ટેકાનિકતે ઉપયોગ કડવો જરૂરી છે. 

આ અનુભવ પર્થી શીખીતે આકાશવાણીએ હુમણાં હમણાં શાલેય 
પ્રસાગ્ણે! અભ્યાસક્રમ-આધારિત કરવા માંડયાં છે. પરંતુ સમાન અભ્યાસકમ 
અતે સમાન સમમપત્રકના અભાવે એક જ રાજ્યમાં પણુ એમ કરવું શાકય નથી. 
અત્બત્ત, આંશિક રીતે તે શકય બતે છે. 

કાર્યકમેઈની સામમ્રીતી સમસ્યા ઉપર્ત વ્યવસ્થાતી સમસ્યા પણુ હોય છે, 
દરેક રૉંડેયો સ્ટેશનતી ૭ સભ્યોની “કન્સશટેટિવ પેનલ ફેર સ્કૂલ ખ્ોડકાસ્ટ' 
રાજ્યના કૈળવણુ ખાતાના પ્રતિઃનેધિએ, હાઈસ્કૂલેના આચાર્યોના પ્રાતનિધએ। 
તધા આકાશવાણીના પ્રતિનિધિઓનાં સલાહમૂચતોને લક્ષમાં રાખીતે આકાશવાણી 
રોડેયો કાકકમોનું આયોજન કરે ઝે, આવી પેનલમાં કે! શિક્ષકોનું પ્રતિનિધિત્વ 
હોતું નથી. જ્નેકે વિધાવિધ વિષયસમિતિઓમાં તેઓતે લેવ!માં આવે છે ખરા, 
અતે આ 1વષયસમિતિઓ પેલી પેનલોને કાર્યકમેના આયોજનમાં સહાય ફરે છે. 
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આ સિવાય પણુ આકારાવાણી પેનલો બનાવે છે અતે તેમાં નિયત મુદત માટે 
શિક્ષણુકારોતે આમંત્રવામાં આવે છે. રાજ્યોના શિક્ષણુ અધિકારીઓ અને શાળાના 
શિક્ષકો શાલેય કાર્યક્રમોને પોતાની પ્રભત્તિ ગણુતા નથી, એ તો. આકાશવાણીની 
જવાબદારી છે અને જ્યારે સમય હો્ય અતે ૬ૃત્તિ હોય ત્યારે ત્યારે તે સહાય 
આપે છે. આ જ પાયાની નખળાઈ છે. જે આરંભથી જ આકાશવાણીએ 
રાજ્યોનાં કેળવણી ખાતાં સમક્ષ એની સુવિધાઓ તેમ જ તજત્તતાને ધરી દીધાં 
હોત અને એમ કરીને એમતે જ કાર્યક્રમોનું આયોજત કરવાને, નીતિ નક્કી 
કર્વાતે, તેમ જ કાર્યક્રમો સાંભળવા માટેની વ્યવસ્થા કરવાતે સાર્ જવાબદાર 
બનાવ્યા હોત તો કાર્યકરો નિ:રાંક વધારે સાર્થેક થયા હોત. ઓછામાં ઓછું જે 
રાજ્યો વહીવટી ક્ષમતાવાળાં હોય ત્યાં તો ખાસ. 

સાંભળવા માટેની વ્યવસ્થાએ સંપૂણું રીતે શાળાઓ પર્ છોડી દીધી છે. 

રાજ્યોનાં કેળવણી ખાતાંઓનતે વારવાર 1વનવણીઓ કરવામાં આવી છે કે તેમણે 
શાળાઓને રેડિયો સેટ ખરીદવા તેમ જ રૅડેયે। કાર્યક્રમોને શાળાનાં સમયપત્રકનાં 
આંભિન્ન ભાગ બતાવવા સમન્નગવી. આ વિનવણીઓ સહાનુભૂતિપૂર્વક સાંભળવામાં 
આવી છે, પણુ પારેણામ જએ તો કાંઈ નહીં. 

ખીજ બાજ્, દિલ્હીનાં દૂરદર્શન પ્રસારણોા રિક્ષકોનતી સક્રિય ભાગીદારીથી 
મડ આયોજ્નય છે, અતે તે શાળાના અભ્યાસક્રમો પર આધારિત હોય છે, તેથી 

વગમાં ફરીને એ જ પાઠયાંશ શિક્ષકતે શીખવવે। પડતો નથી, એટલે અંશે એ 
પ્રસારણ્। શિક્ષણુતી સ્થાનપૂંતિ કરે છે, પ્રસારણે।તી હસ્તપ્રતો પણુ પ્રસાર્ણુ કરતાં 
પહેલાં શિક્ષકો દ્દારા ચકાસવામાં આવે છે. દિલ્હી શિક્ષણુ નિદેશાસય પ્રસારણેના 
આયોજન માટે જવાબદાર હોય છે અતે તે ખાતરી કરી લે છે કે પ્રસારણે 
શાળાના સમયપત્રકમાં બરાબર ખેસે. 

ર્ડિયો પરના કાર્યકમોની ગુણુવત્તા સરખી નથી હોતી. છેક 1958માં 
સરકારને સુપરત કરેલા એમના અહેવાલમાં ક્લ્ડતે કહ્યું હતું કે સારી યોગ્યતા- 
વાળા વડતાઓતી જ ખોટ મોટી છે. બધા જ શિક્ષકો સારા પ્રસારણુકારો હોય 
નહીં. ભાષાઓતી ખબહુલતાતે કારણે એક ભાષાના સારા નામાંકિત પ્રસારણુકારને 
ઓજ ભાષામાં પ્રસારણુ કરવાનું કહેવાય નહીં, અતે સામાન્ય કાર્યકમો મારે નાણાં 
પણુ એટલાં બધાં અપૂરતાં હોય છે કે શાળાઓના વિરિણે કાર્યક્રમે પાળ બહુ 
જ મર્યાદદત ખચં કરવાતો રહે છે. આકાશવાણીના કાર્યક્રમો 'ાર્તાલાપે!' પૂરતા 
જ સીમિત રહે છે, અને વાર્તા કે નાટિકા જેવા ધણુ કાર્યકેમ-સ્વરૂપો ૬ર 
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વિષયે।ની રજૂઆત ભાગ્યે જ થતી હોય છે. જુદી જુદી ઉંમરનાં અતે વિવિધ 
શક્તિઓવ।ળાં બાળકો વિશેની સજેનશીલ સમજવાળા પ્રસારકે। જડવા જ મુશ્કેલ 
હોય છે ત્યાં વળી રૅડૅયોતી ટેકતિકના ન્નણુકાર્ હોય અતે પોતાના ક્ષેત્રમાં 
નિષ્ણાત હોય એવા પ્રસારકો તો શોધવા પણુ કયાં? તેમાં કાર્યકમ દીઠ રૂ. પચીસ 
રેકડાના પુર્સ્કારે કામ કરનારા તો વળી વિરલ જ રહેવાના. 

શાલેય કાર્યક્રમોના પ્રસ્તુતકર્તાઓની કેટલીક નવી જગાઓ કેટલાંક આકાશ- 
વાણી મથકમાં ઊભી કરવામાં આવી છે, પરંતુ વર્ષોનાં વર્ષો સુધી તે જગાઓ 
ભરવામાં આવતી નથી. કેમ કે શિક્ષણુશાસ્રીએ નથી તો આકાશવાણીના પગારથી 
આકર્ષાતા, કે તથી પ્રસારણ્। દ્રારા કંઘકિ ગણુનાપાત્ર મેળવી લેવાશે એવી કેઈ 
શકતષતાખએાથી આકર્ષાતા. 

આકાશવાણીના જે સેવકે કાર્યકમેોનાં આયોજન, સંપાદન કે રજૂઆતની 
સાથે સંકળાયેલા છે તે મોટે ભાગે તો શાળાઓ કે શાળાઓનાં બાળકો વિશે 
ઊંડી માહિતી ધરાવતા હોતા નથી, જે ખરેખર્ જરૂરી ગણાય. આ કાર્યકમે! 
માટે જે નિયુક્તિઓ કરવામાં આવે છે તે સંખ્ય!તી ્દાણિએ પણુ હુંમેશાં અપૂરતી 
હોય છે. 

આ બધા અવરૉધે જતાં શાલેય કાર્યકમો કયારેય ન્નમતા નથી, એનું 
કશું અચરજ નથી થતું. આકાશવાણી આવા દૃષેળ પ્રંતિભાવોને વિશે સારી 
રીતે જ્ઞાત હોવા હતાં શાળાઓને અતે શિક્ષણુખાતાના અધિકારી વગેતે અપીલ 
કરવા સિવાય બીજ” કરી પણુ શું શકે? એના કાર્યકમો સાંભળવા માટે શાળાએ! 
ઉપર્ તે કોઈ દબાણુ તો કરી શકે નહીં. આ સંજેગોમાં તામિલના$ અતે 
મહારાષ્ટ્ર જેનાં જે રાજ્યોમાં આવા કાયકમો માટે કંઈ કેય જિસ્તસા હુતી તે 

[સિવાયનાં રાજ્યોમાં આવા કાર્યકમો ખંધ કરવા જ્ેધતા હતા, અતે નાણાં 
તેમ જ નિષ્ણાતતોતો ઉપયે!ગ યથોચિત કરવે। જનેઈ તો હતો. પરંતુ જે પ્રભૃત્તિ 
દારા પ્રતિષ્ઠા ઊભી થવાની હની તે પ્રજૃત્તિ બંધ કરવા સરકાર તૈયાર નહેતી. 

એટલે થયું એમ કે ત્રીસ કરતાંય ગવારે વર્ષોથી આ કાર્યકમો એાછા શ્રેતાઓથી 

તભાવી લે છે ! ગે યાદ ર્ાખવું ઘટે કે વીસેવીસ હનર સેટ કાંઈ કાર્યકમે 
સાંભળવ! માટે વપરાતા નથી. શાળાઓતી અલપઝલપ મુલાકાત લેતાં જણાયું 
કરે ધણુંખરું તો રંડેયો સેટ ખબમરડી ગયા હતા અથવા તો! એ સચવાય તે માટે 
હૈડમાસ્તરતા કાર્યાલયમાં સલામતી મારે તાળાકૂંચીમાં રખાતા હતા, અથવા તો 

હેડમાસ્તરને ધેર્ જ તે રાખવામાં આવતા હતા, અથવા તો કાર્યકમો! સાંભળવા 
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માટેનો કોઈ સમય જ નહેોતે.. કેટલાં બાળકો એ ખરૅખર્ સાંભળી શકે છે 
એ જણુવાને માટે તો દેશગ્યાપી સંપૂણુ સવક્ષણુ થવું ન્નેઈ એ. 

આકાશવાણીના શાલેય કાર્યકમેનાં આવાં નિરાશાજનક પરિણામોથી 
જરાય ગભરાયા વિના થોડાક શિક્ષણુશ'સ્્રી મો, અતે ઝાઝા 'બિત-શિક્ષણશાસ્ર- 
ઓએ, કેલ્લાં થોડાં વર્ષોમાં વૈધિક [શેક્ષણુપ્રયામાં રૅડિયે! અતે રી.વી. શું કરી 
રકે એના વિશે ઘણાં બણુગાં ફૂકયાં છે. બધાં જ બાળકોતે કરજિયાત શિક્ષણ 
મકત આપવાનો બંધાર્ણુતા આદેશ પરંપરાગત સાધતે! વડે તો પાળી શકાય 
તેમ નથી. માષ્યમિક શાળાતી કક્ષાએ શાળા કેડી જતાં બાળકોની સંખ્યા પણુ 
ઘટાડી શકાવ એમ તથી. 45 કરોડ જેટલા લોકો ગ'મડાંમાં રહે છે અતે એમનો 
મોર ભાગ તો ગરીબ છે. જે પ્રાથમિક શિક્ષણુ પણુ સાર્વત્રિક હોત તે તો 
રડ્યો ટેનિવિઝનનું આ હેતુ પૂરતું મહત્ત્ત ઝાઝું' ત હોત, પણુ 707 નિરક્ષર- 
તામાં તો રૉડુયે-ટી.વી.તા ઉપષે!ગ શાળાન! (નેરહ્ઞગ્ત!-નિવારણન! ફાર્યકમને 
પૂર્ક થવા સારુ કરવો જેઈએ. એવી દલીત કગ્વામાં આવે છે કે જે 
ગામડાંમાં આચાર્યો ન હોય તે ગામડાંમાં ટી.વી. મેટ અતે મદદતીશ શિક્ષકે! મૂકી 
દીધા હોય તો કંધ નહીં તોય પાયાનું શિક્ષણુ બાળ્ક્રેતે અપી કાય ગાળાનું 
મકાન ભલે તે પછી બંધાય. આ જ ટી.વી. સેટતે! ઉપયોગ પ્રૌઢગિક્ષણુ સારુ 
પણુ કરી શકાય. 

એમ પણુ દલીલ કરવામાં આવે છે ક્રે ભારતમાં પ્રા્થામેક શાળાના 
શિક્ષકામ થી અર્ધા જેટલાની પાસે હાઇસ્કૂલ [ડિપ્લોમા હાય છે. ગામડાનો 
ટી.વી.સેટ વર્ગશિક્ષણુનું ધેરણુ સુધારવા સારુ વાપરી શકાય. 

વળી વસ્તીને વિસ્ફોટ પણુ, જે સગવડો હાલ છે તેના વડે, શિક્ષણુની 
માંગતે અશકય બતાવે છે. બીન દેશે।માં તો શાળા-કોલેજના અભ્યાસક્રમો! જે 
રેડિયો કે ટી.વી, પરથી શીખવાય છે તેતી મદદથી વિદ્યાર્થી એ શાળા-કોલેજેમાં 
ગયા વિતા પણુ પરીક્ષામાં પાસ થાય છે. 

રેડિયો અતે ટી.વી. ધંધાકીય તાલીમ આપી રકે, ટેકનિકલ તાલીમ આપી 
શક્ક તેમ જ ફૂવિવિષયક કૌશલ્યો વગેરે પણુ શીખવી શકે. તે. સમત્ર જનતાને, 
અશિત્ઞિતો સુષ્ધાંતે, પહોંચી શકે છે. તાલીમ પામેસા માણુસો પૂરતા પ્રમાણમાં 
મળી ન રહે તો ભારતતો વિકામ પણુ કુંઠિત થાઈ જશે. શિક્ષકોની અત તેમ જ 
શાળા મારે અપૂરતાં મકાતેોતી અહતતે પહોંચી વળવા મા્ટે કેટલાક દેશોમાં 
રેડિયો! અતે ટેલિવિઝનતો ઉપયોગ થાય છે એવા દાખલાએ। પણુ છે. 
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ઘણુ! વિકસતા દેશોમાં બાળકા જે વર્ગખંડમાં શીખે છે તેના કરતાં 

બહાર ઇલેકટ્રોનિક માષ્યમો કારા વધારે શીખે છે, એવી ઘણા શિક્ષકોમાં 

માન્યતા છે. ટી.વી. ઉપરથી એક સારો શિક્ષક વર્ગખંડુના એક સારાં શિક્ષકના 

જેવું સારું પરિણામ લાવી શકે છે. કોઈ મષ્યમ કક્ષાના કે તબળા શિક્ષક 

કરતાં તે' તે જરૂર વધારે સારું પરિણામ લાવી શકે. 

પરંતુ વેધિક શિક્ષણુ માટે આ માષ્યમના ઉપયોગમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ 

અવવાતી અતે તેતો ઉકેલ આપણે કગ્વે। પડશે. આજ સુધી એવી મુશ્કેલીએની 

આપણે ઉપેત્રા જ કરી છે. 

રેડિમે! અતે ટી.વી. સેટનેો ઉપયેગ તો જે પ્રદેશોમાં વીજળીકરણુ થયું 

ત્યાં જ કરી શકાય, 5 જે પ્રદેશોમાં વીજળીકર્ણુ થ્યું ત હેય તેવા પ્રદેશોમાં 

, આ સાષ્યમેતો ઉપષ્રાગ કરવો! હે।[ય તો બેટરીથી ચાલતા રેડેયો કે ટી.વો. 

સેટતે! પ્રબંધ કર્વે! જેઈ એ અને તેમતી યોગ્ય જાળવણી થા્ય તે જ્નેવું જેઈ એ. 

મે!ગ્ય કળવણી થાય અતે કાર્યક્રમે! બરાબર સંભળાય તે અંગેના ટેકનિકલ 

પ્રશ્નો પણુ મહત્ત્વતા હોય કે. અતે પ્રોજેક્ટ થર્ થયા પછી તે! તે અંગે કશું 

થ્રડ શકતું તથી, આંકાશવાણીતો તો એ અનુભવ છે જ. 

આ માપ્યમ દ્રારા જે મિક્ષણુ આપવાનું હે!મ છે તે અતે બાકીનું જે 

વગમાં આપવાનું હોય છે તેતે સમન્વિત કરવાતો પ્રશ્ન ધણે 1વકટ છે અને 

એની તૈયાર અતે આંયોજન ઘણે! વખત પહેલાં કરવાં જેઈ એ. આ માધ્યમ 

તો સમમ્રતો એક અંશ માત્ર છે, એ કાંઈ સાવેસાવ સ્વતંત્ર સૂમિકા ભજવી રાકે 

નહીં. વિતિધિ માષ્યમોતી પહ્દતિમાં તત્ત્વોના મહત્ત્વને વિશે નિષ્ણાતોમાં મતભેદ 

પ્રવર્તે છે. 
રેડિયો અને ટી.વી.તે! શિક્ષણુ માટે ઉપયોગ કરતાં અન્યત્ર એવે! અનુભવ 

થ્રો છે કે જે એ માષ્યમોતો ઉપયોગ કરવો! જ હોય તો. સમત્ર રિક્ષણુપહતિનું 

પૃનરાયોજન કરવું પડે. એમ કરવા માટે શિહ્વણુશાસ્્રીએ અતે આ માધ્યમોના 

નિષ્ણાતો વસચ્તે સહયોગ હોવો અનિવાર્ય છે. એટલું જ નહીં એ માટે પૂરી 

ચોગ્યતાવાળા માણુસો ન્નેઈ એ, અતે પ્રત્યેક કક્ષાએ એ કામતું મૂલ્યાંકત પણુ 

થવું જેઈ એ. 
ઔષપચારિક શિહ્ષણુ માટે કેવળ રૅેડેયોતો ઉપયોગ પણુ પૂરી સફળતાથી 

કરી શકાયો તથી, એ માત્ર શિક્ષકોને સહામ કરી રકે એમ લેખવામાં આવે 

છે. બીજી બાજ ટી.વી. વર્ગેખંડના શિક્ષણુનું સ્થાન લઈ શકે એવી દલીલ પણુ 

7 7 જ 



120 પ્રસાર્ણુ અને સમાજ 

કયારેક કરવામાં આવે છે. આ મુદ્દા ઉપર ધણા શિક્ષણુરાસ્ત્રીએ વચ્ચે ઉમ્ર 
ચર્ચાએ થઈ છે. 

રક્ષણુક હેતુઓ માટે રેડિયો અતે ટી.વી.ના સર્વમાન્ય અધિકૃત વિદ્દાન 
પ્રોફેસર વિલ્બર શ્રામ ટી.વી. માટે કર્ાયેલા દાવાઓ સ્વીકારતાં પહેલાં સાવધાન 
રહેવાને ધણાં કારણો આપે છે. 

સં. પહેલું તો એ એકમાર્ગી માષ્યમ છે, કે।ઈ વિશિષ્ઠ રીતે વર્ગેખંડતી 
સાથે ન જેડાય ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી એમાંથી શું કેટલું મેળવે છે એ કહેવું 
અરાકય છે, એના પરથી અપાતા પાઠતી ગતિ [વઘાર્થી પોતાતી જરૂરિયાત 
પ્રમાણું આછીવત્તી કરી શકતો નથી. આ વિઘ્ન દુર્ગમ છે. એટલે તો વિધ્ાનાં 
તમામ ક્ષેત્રોને ટી.વી. આવરી લઈ શકે નહીં. 

આલોચના તેમ જ પૃથક્કરણુની તર્કશક્તિના વિકાસ કે સર્જનલક્ષી 
અભિવ્યક્તિના પ્રોત્સાહન માટે સિક્ષક-વિદ્યાર્થી વચ્ચે ધનિ8 આપલે જરૂરી છે. 
ટી.વી.માં આ રાકય નથી. 

આજ સુધીનો અનુભવ તો એમ બતાવે છે કે ટી.વી વિદ્યાર્થીઓ કરતાંય 
શિક્ષકને વધારે ઉત્સાહિત કરે છે અતે એથી શિક્ષકતી શક્તિઓ 1વેકસે છે 
જરૂર, પરંતુ વિધાર્થી ને માગેદર્શન આપવાને માટે રિક્ષક પ્રત્યક્ષ હાજર ન 
હોય તોપણુ તે વિદ્યાથીને શીખવી શકે છે એ હજ સિદ્ધ થવું બાકી છે. 

બીજે, અમુક વિષયોના શાળાઓ માટેના ટી.વી.ના પાકે સ્થાનિક જ 
તેયાર કરાવવા જેઈ એ; સમત્ર દેશમાં પ્રસારિત કરવા માટે કેન્દ્રીય સ્થાને તે 
તૈયાર્ કરાવવા શકય તથી, એટલે અસંખ્ય પ્રેષણુકેનદ્રો પર્ અગણિત ર્ચનાએ નતી 
આવશ્યકતા રહે. 

ત્રોજે, ઉપમ્રહ ૬ર કૈ પરંપરાગત ટી.વી. પ્રેષ'્યુકેનદ્રો દારા શાળાઓમાં 
ટી.વી. પરથી શિક્ષણુ આપી શકાય કે તહીં તેના કેઈ નક્કર પુરાવા હજ 
સુધી મળતા નથી. શિક્ષણુસહાય તરીકે તે ઠીક ચાલે છે. સફળતાના પુરાવાના 
અભાવને કારણે, આપણાં લાખો બાળકનું રશિક્ષણુ ટી.વી. દારા થશે એવા 
અનુમાન પરથી સમગ્ર રિક્ષણુવ્યવસ્થાતી નવરચના કરવાનું ધણું જ ન્નેખમી છે, 
ટપાલખાતા પર જ જ્યાં ભરોસો રાખી શકાય તેમ નથી, ત્યાં ઉપત્રહ ખરેખરું 
શિક્ષણુસાધન બતી શકે નહીં, કેમ કે પ્રશ્નપત્રો, ઉત્તરપત્રો, આદિ ટપાલ કારા જ 
મોકલવાના રહે છે. 
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દ્રકમાં, ગૈક્ષણિક ટી.વી. ખૂબ જ ખર્ચાળ છે, ખચંમાં કોઈ પ્રકારની 

કર્કસર્ થઈ ન શકે તેવી તે પહ્દતિ છે. સારા કાર્યકમે!માં અઢળક ખર્ચા થાય 

છે, અતે નખળા કાર્યક્રમોનો કોઈ અર્થ નથી. પ્રોફેસર શ્રામ તો કહે છે કે 

વિકઃસોન્મુખ કેઈ પણુ દેશમાં કોઈ પણુ મહત્ત્વનો કાર્યકમ કેઈ આંતરરાષ્ટ્રીય 

સંસ્થા દે પછી ટી.વી. આપનાર દેશતી પૂરતી આથંક સહાય [વના થઈ 

શકતે! તથી. 
આ બધી મુરકેલીએ અતે મર્યાદાએને કારણું હવે પ્રશ્ન તો એ થાય » 

% રેડિયે! અતે ટી.વી. આપણી રિક્ષયુપહૃતિતે કેવી રીતે ઉપયોગી થાય. રૅડિયે। 

અતે ટી.વી. વર્મશિક્ષણુતાં પૂરક! તરીકે વાપરી શકાય. આકાશવાણીના કાર્યકમો એ 

આજ સુધી આ જ કર્યું છે. અથવા તો એ દ્રારા વિષયના પાયાના અંશો 

શીખવી ચકાય અને પ્રસાર્ણુ પછી [શેક્ષક વિદ્યાર્થોએ કરેલા કાયતે તપાસી 

શકે. આકાશવાણીના સ્કુડિયેમાંનો શિક્ષક વિષયની વિશેષજ્તતા આપે અતે 

વર્ગખંડતો શિક્ષક વિઘાર્થી આ સાથે એ વિવમતી ચર્ચા કરે, એમતી શંકાઓનું 

સમાધાન કરાવે અને એમ કરીને વિઘ્ાર્થ્રીઓતી શીખવાની પ્ર્ાત્તિમાં તે મદદરૂપ 

થ- શકે. 

શાળાની બહાર શિક્ષણ માટેનાં કામમાં આકાશવાણીનાં પ્રસારણ ખપ 

લાગે. જ્યાં શાળાઓ ન હોય, અથવા તો જ્યાં બાળક્રે શાળામાં જઈ શકતાં 

ન હૈ્ય, અથવા તો] જેમતે કામે વળગી જવા માટે ગાળા છોડવી પડી હોય 

તેએ તે! કામના કલાકો સિવાયના મમયમાં જ શીખી રકે. જ્યાં કેટલાંક 

કગલ્યેો શીખવવાં અનિવાર્ય હોય ત્યાં રૅડિયો અને ટી.વી. પત્રત્રવહાર્ દારા 

અપાતા અભ્યાસકમોની સાથે સંયેક્નઈ તે નિરીક્ષણુ હેડળનાં અભ્યાસજથીમાં 

અસરક[રક થઈ શકે છે. 
આવાં પૂરક પ્રમારસ્ા એટલે વધારાને ખચ, એટલે આપણી પરિસ્થતમાં 

તો તેતો વેચાર જ ન થાય. જે આવાં પ્રસારગ્। માટે નાણાં વધારે મળી શકે 

તેમ હોય તો બીજી શળાએ ખોલવી એ વધારે ઊંચત ગણુ।ય. જે સમાજમાં 

દરેક બાળક શાળામાં જતું હોય અને શૈક્ષણિક ધેારણુ પ્રમાણુમાં સારું હોય ત્યાં 

ખી.બી.ગા અને ન્નપાનના એત. એચ. કે.ના જેવા પૂરક કાર્યકમે। વધારે અસરકારક 

હોય છે. 
[રોક્ષણુના અંતર્મત અંશે! શીખવવા માટેનાં પ્રસારણો ઘણાં ખર્ચાળ છે. 

સમગ્ર અભ્યાસકંમતી પુતર્ર્ચના કરવી પડે, પ્રત્યેક શિક્ષકતે તાલીમ આપવી પડે. 
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વળી, આવા અભ્યાયકમોતો લાભ લાખો બાળકે લેતાં હોય તો જ તે પોસ।ય, 
આપણું ભાષાવેવિષ્ય તેમ જ રાજ્યે રાજ્યે ભિન્ત ભિન્ન તેમ જ વિવિધતાવાળા 
અભ્યાસકમો હોવાથી અઢળક ખર્ચા કર્યા [વિના તે શકય નથી. 

એટલે જ્યાં શાળાએ કે સંસ્થાએ દારા શિક્ષણુ ન આપી શાકાનું હોય 
તેવા વિસ્તારો કે જૂથોમાં આ માષ્યમતે! ઉપયોગ કરવાનું આપણે માટે બાકી 
રહે છે. શાળાઓ અતે રિક્ષક્રેોતા આ અવેજ છે, જેકે છે જરા ઊતરતી 
કક્ષાતો. વળી પ્રાથમિક, માષ્યમિક કે યુનિવસિરીનું શિક્ષણુ આવી રીતે આપી 

તો ન શકાય, ૭તાં અન્ય રીતે જેમતે શિક્ષણુ મળતું તથી એમને કંઈ તહોં તો 
થોડું રાક્ષણુ પણુ આપી શકાય. પ્રૌઢ તેમ જ બાળકો માટેના અનૌપચારિક 
રિક્ષણુની કેટલીક અનિવાયતાએ આ માષ્યમ દારા સિદ કરી શકાય. 

આ પ્રકારનાં શિક્ષણુપ્રસારણોા માટે આપણે શેતેો ઉપયોગ કરીશું ? રેડિયેોને। 

' ટી.વી.ને। ? “એશિયત માસ કોમ્યુનિકેશન [ર્સ્ચે એન્ડ ઇન્ક્મેંશન મેન્ટર” 

દારા પ્રસિદ્ધ થયેલી પ્રે. શ્રામતી પુસ્તિકા -- “રી.વી. રીકન્સિડ્ડે'માં એ પ્રશ્નની 

ચર્ચા કરે છે. રેડિયો ધણા સસ્તો પડે અતે કાર્યક્રમોના આયોજન તેમ જ 

રજઆતમાં ઘણા ઓછા આડૅબરની જરૂર પડે છે. રેડેયોની ટેકનોલાજને ધરજો 

એણે નિર્વાહ જેઈ એ છે અતે તેથી વિકસતા દેશોને તે પોસાય તેમ છે. 

રેડિયો સેટ કરતાં ટી.વી. સેટ વધારે સંભાળ માગી લે છે. અલખત્ત, ક્ષણુના 

માષ્યમ તરીકેની ક્ષમતા રડ્યો ક ટી.વી.માં ધણી વધારે છે. શિક્નણુમાં 
કેટલીક પરિસ્થિતિઓ એવી હાય છે કે જ્યાં અવાજ અને દૃશ્ય ઉભય જરૂરી 
હોય છે. સંશોધતેો એમ પ જ જ શિક્ષણુના હેતુઓ માટે રેડિયો અને ટી.વી.- 
ની પ્રભાવકતામાં માત્ર થોડે જ ફેર રહે છે. એટલે તો પત્રવ્વહાર ઠાર અપાતા 
અભ્યાસક્મોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ટી.વી. કરતાંય રૅડિયોતે વધારે વાપરે છે. ન્નપાન 

અને ઇગ્લન્ડ જંનેતો ઉપયોગ કરે છે. ઇંગેતો તે! એવાં છે કે જે વિઘાથી ઓ 

રૉડિયો સાંભળે છે તેઆ જે ટી.વી. જએ છે તેના જેવું જ સારું પરિણામ 

લાવે છે. એટલે પ્રશ્ન તો એ ઊભો થાય છે કે રિક્ષણુ અને માહિતી ગામડાંમાંના 

દસગણુઃ લેકે સુધી લઈ જવાં એ ડીક થશે ક્રે એ નાણાં ટી.વી.માં રોકવાં 

એ ડીક થરો, કેમ કે એ રોકાણુનું પ્રમાણુ 10:1 છે. 

રેડિયોના શ્રોતાવ્ગેતી શાકયતા ઘણી મોટી છે -- દુનિયામાં ટી.વી. સેટ કરતાં 

રેડિયો સેટતી સંખ્યા ત્રણુગણી છે, અને ભારતમાં તો એ પ્રમાણુ ઘણુંબધું 

વધારે છે. વળી, ઓછી કિંમતના રૅડિયો સેટ ખેડૂતો, કારીગરો, ધરધાટીઓ 
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અને સાવ ગરીબ ન હોય એવા સૌ કોઈની પહોંચ બહાર નથી. વિદ્યાર્થી એ! 

પોતાના કે પોતાના પાડોશીના ઘરમાં આ પ્રસારૂણો સાંભળી શકે છે. શ્રીમંતો 

(સવાંયના લેકે ટી.વી. ખરીદી શકે એવી પરિસ્થિતિ આવતાં હજ એકાદ પેરી 

% દાચ તેથી પણુ વધારે સમય તીકળી જરે. પ્રૌઢ અતે બાળકે।તે અતોપચારિક 

રિક્ષણુ માટે દરેક [જલ્લામાં સમૂહદર્શન ટી.વી. સેટ ગોઠવવાનું અને તેતી સરખી 

સંભાળ લેવાનું વ્યવસ્થાતંત્ર પણુ હુજ ગો&વવું પડશે. 

આ બધાં કારણોથી આવા અનૌપચારિક [િક્ષણુ માટે તે! રેડિયોતો ઉપયોગ 

વધારેમાં વધાર કરવો એ જ ડીક ગણાય. શાળાઓ માઢેતાં પ્રસારગ્ા।ામાં પણુ 

જ્યાં ટૃશ્યતી જરૂર જણાય ત્યાં તેતી સ્થાઈ ડો આપી શકાય. આ સ્લાર્ધ ડો 

મ્પાલ્ર કારા સહેલાઈથી મોકલી શકાય. ઉપમ્રહ કારા શાળા માટેન! ટી.વી. 

કાર્યકમો કરવા રી.વી. સેટ 'ૂરા પાડવા, એની સંભાળ કરવી એ કરતાં તો 

રડિયે। ૬૩ કરર્યકષો આપવા તે સસ્ડું પડગે. વળી કયું મ!ષ્યમ વધારેમાં 

વધારે લાભદાયી બશે એતો અંદાજ પણુ અગાઉથી કા ક્ષેવા પડશે. 

ળવી. માષ્યમતી મર્માદાએ ઉપર્ જેડ તો પછી ગેહાણિક પ્રસાગસ'ને 

લાગેવળગે છે યાં સુધી “સાઇટ'નું ઓચિય સું £ 

ઉપમ્રહે! તો ટી.વી. કાર્યકમે!નું પ્રસારણુ રોજના કેક્ત ચાર કડ મટે જ 

કરે છે. એમાં પ્રાર્થામેક અને પૂર્વપ્રાથમિક કક્ષાનાં બાળકે માટે દોદ ક્લાક 

ક।ળવવામાં આવે છે. તેલુગ, કન્નડ, [હેન્દી અતે ઊંઠડેયામાં ક[્યેકમો બાવાંસ 

મિનિટના રોજતા હોય છે. આ તિણુંય શિક્ષણુખાતાએ લીંધેલે। છે. 

સમૂહદશન ટી.વી. સેટ ઉપર્ આ પ્રસારાગા લેવામાં આવે છે. આ ટી.વી. 

ગેટ મૃખ્યત્વે શાળાએ માં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેથી કાર્યકમ જેવા માટે 

બાળકોને શાળા છોડીતે બીજે જવું ત પડે, દિવસના મોડેથી આ સેટ પ્રોટે 

માટે વાપરવામાં આવે છે. 

1થી 5મી કક્ષાનાં બાળકોને જ આ કાર્યકમોમાં અ!વરી લેવામાં આવે છે. 

એ અભ્યાસકમ તો સમજે નહીં, પણુ એ કારા ખ્ ચીજ પ્રાપ્ત કરવાતે। પ્રયઃત કરે 

છે. પહેલું તો એ કે આજે જે દરેડ શિક્ષણ આપણી પ્રાથમેક શાળાઓમાં 

આપવામાં આવે છે તે થોડું વધારે રસપ્રદ ખતી શકે. એથી બાળક શાળા! છોડી 

જેપાનું ૨ છે. તે તિ કરે બીજ ઝો. કે કી પ્રસારણ! બાળકના પાયાના ખ્યાલે 

અને કેશલ્યે! ડીકઠાક કરશે, સન્દયેબાધતી ભાવના ખીકવશે, સ્વાસ્થયતી સુટેવે 

પાડુશે, નિરામય જીવન જવતાં શીખવશે, જવનતી તેમ જ સમાજની આર્ધાનેકતા 
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વિશેતી સંપ્રજ્તતા વધારશે. પ૭ા આપણે “સમૃહીકરણુ'તી નીતિ તરફ વળ્યા, 
આજ સુધી તે! રૅડિયે! પ્રસાર્ણૅ,તે ઝીલવા શિક્ષકે! અને પ 
સમન્નવવામાં નિષ્કળ ગઈ છે. 

એમ છતાં પ્રાથમિક શાળાઓતે અશ્રિમતા અપાઈ છે તે બર!મર છે અને 
પ્રસાર્ણો જે [રાક્ષકાએ આયે જિત કર્યા હોય તો તે ફળદાયી તીવડવાની 
રાકચત! છે. એ પ્રસારણ! શાળાના સમયપત્રકતે] જ એક ભાગ બતે છે. અતે 
વર્ગશિક્ષણુ સાથે એ સંયોાજ્તિ હોય છે. પણુ જે પ્રસારણોનું આયોજન બરાબર 
નહોં થતું હોય અતે એતી રજૂઆત બરાખર નહીં થતી હોય તો આ માષ્યમતી 
નવીનતા ઓસરી જતાં એમાં બાળકે। રસ લેતાં બંધ થશે. જો સાંભળવાની 
વ્યવસ્થા સંતોષકારક હશે અતે મૂલ્યાંકન પર્દીતિસર કરવામાં આવતું હશે તો 
ભવિષ્યનાં ગૈક્ષણિક પ્રસારણો માટે “સાઇટ' ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડે એમ 
બતે. 1976-77 સુધીમાં પરિણામે જણાવાં જેઈ એ. 

રૉડૅયો અતે ટી.વી.ના શૈક્ષણિક ઉપયોગની તમામ સમસ્યાઓ ઊકલી 
જય તોપણુ શૈક્ષણિક પ્રસારણોતી વ્યવસ્થા કેમ ગોઠવવી એ પ્રશ્ન તો 
રહે છે જ. 

શાળ! મારેના રૅડેયો પ્રસારણોતે 37 વર્ષેતો અને ટી.વી,તો 13 વર્ષને। 
જે અનુભવ આકાશવાણીએ સંચિત કર્યો છે, અને ખીજ આવી પ્રસારણુ સંસ્થા- 
એએ જે અનુભવ આજ સુધીમાં સંચિત ક્યાય છે તે પરથી એટલું તો સ્પષ 
થાય છે કે શિક્ષણુખાતાના ટેકા વગર્ અતે શિક્ષકોની શુભેચ્કાએ વિના આ 
પ્રસારણે ફળદાયી થતાં તથી. શિક્ષણુખાતાએ શૈક્ષણિક પ્રસારણા માટેતી તીતિ 
નિયત કરવી ન્નેઈ એ. આવાં પ્રસારણોનાં સામાન્ય લક્ષણા નક્કી કરવામાં 
શિક્ષકોતે અભપ્રાય મહત્ત્વતે! ગણાવો જેઈ એ. એમનું પ્રાધિનિધિત્વ મહત્ત્વનું 
છે. જેએ ગિક્ષણુમાં જ રચ્યાપચ્યા હોય અતે રૅડિયો તેમ જ ટી.વીની 
રજ્આતોની ટેકનિકનાં ઉત્તમ કૌશલ્યો મેળવ્યાં હોય અતે તાલીમ લીધી હોય 
તેવાએતે આ કામ સૉંપાવું જેઈ એ. આ દૃષ્કર્ છે, પણુ શકત છે. 

કેન્દ્રના શિક્ષણુખાતા તરફથી કે રાજ્યોનાં શિક્ષણુખાતાં તરફ્થી કોઈ 
અસરકારક સહાય મેળવવાનું આટલાં વર્ષોથી આકાશવાણીને માટે શકય બન્યું 
નથી. જ્યાં સુધી ગૈક્ષણિક પ્રસારણા આકારાવાણીના અબાધિત અંકુશ નીચે હશે 
ત્યાં સુધી જરૂરી સહાય મેળવવાનું પણુ ગોઠવી તહિ શકા્ય. 
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પ્રસાર્ણોના નિષ્ણાતો અતે નીતિ જેમાં સંડોવાયાં હાય તૈવી આ પ્ર્રંત્ત 

ઉપર્ શિક્ષણુખાતાને પ્રત્યક્ષ અંકુશ હોય તે પણુ ડીક નહીં ગણાય. કેળવણી- 

કારો અને પ્રસારકે। વચ્ચે જરૂરી સંબંધ બાંધી આપવા સમપમ્ર દેશ માટે તૅશતલ 

કાઉન્સિલની અને દરૅક રાજ્ય માટે રાજ્યતી કાઉન્સિલની સંરચના ઉપયોગી થાય. 

નૅશનલ કાઉન્સિલમાં રિક્ષણુખાતું, શિક્ષકોનાં વ્યાવસાયિક મડળે, યુંને- 

વસિટીની વિવિધ શાળાઓ, શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયો, અને અલખત્ત, આકાશવાણીના 

પ્રતિનિધિએ હોવા જેઈ એ, એ માત્ર સલાહ આપતારાં મંડળો નહીં હોવાં 

જોઈ એ, એમને અમુક ચોક્કસ સત્તામાં પણુ આપવી નઈ એ. ર!જ્યનાં જે 

બાળકો શાળાખએે જઈ શકતાં ન હોય તેમતે માટેતાં પ્રમારણાનું અયોજન તેમણે 

કરવું જેઈ એ. પ્રત્યેક પ્રસારણુશ્રેણીના હેતુએ અતે પ્રકાર નક્કી કગ્વ!તી તેમને 

સત્તા હોવી જેઈ એ. આ કાઉન્સલતે સહાય કરવાતે બીજ તાતી સમાતેએ 

હોય જેમાં મિક્ષણુકાર્ય કરતા શિક્ષકો તેમ જ રેડિયો અતે ટી.વી. કાયકમે! ગ્જ્ 

કરનારાઓના પ્રતિનિધિઓ હોવા જેઈ એ. કાર્યક્રમો માટે લખનારા લેખકો અતે 

શિક્ષકોની તાલીમ માટે પણુ તેમણે વિચારવું જેઈ એ. 

શાળાનદ સમયપત્રકમાં બંધ બેસે તેવે! પ્રસારણુ માટેતો સમય કાઉન્ઝિલેએ 

તક્ઝા કરવા જેઈ શે. પ્રસારણાનતો પ્રભાવ શ્િક્ષક્રા તેમ જ વિદ્યાર્થી એ ઉપર 

પપ પડે છે તે જણુવા સાર્ જે શાળાઓ કાર્યકમો સાંભળતી હાય તે 

શાળાઓનું તે સાંભળતી હોય તે દરમ્યાન નિરીક્ષણ યોજ્તે મૂલ્યાંકન કરવાની 

વ્યવસ્થા પણુ તેમણે વિચ્ારવી જ્નેઈ એ. 

આકાશવાણી, શિક્ષણુખાતું, એન. સી. ઈ. આર. ટી., શિક્ષકોનાં મંડળે! 

વગેરેના પ્રતિનિધિત્વવાળી નૅશનલ કાઉન્સિલે શાલષેય પ્રસારણો માટે સમગ્ર દેશને 

માઝેની તી!ત ધડી કાઢવી ન્નેઈ એ. 

સાધતોતી પ્રાપ્યતા, એનું ખર્ચ, દેશ જે શૈક્ષણિક ખ્યેયો હાંસલ કરવા 

ઇચ્છે છે તેં, વગેરે લક્ષમાં લઈ તે રેડિયો અને ટી.વી.ના ઉપયોગની અગત્ય 

નક્કી કરવી એ તેની કામગીરીઓમાં મહત્ત્વતી કામગીરી છે. “સાઇટ યોજે છે 

એવા પ્રાથમિક શાળાનાં 1થી 5 ધોરણો માટેતા સંશ્લિષ્ઠે કાર્યકમો કા્યેસાધક 

તીવડશે કે નહીં તે તેણે નક્કી કરવાનું રહેશે. 

અંતમાં નિયત કરેલા હેતુઓ સિદ્ધ કરી રકે તે માટે રાષ્ટ્રાય કારન્સલને 

પૂરતાં નાણાં આપવાં જેઈ શે. રાજ્યો વચ્ચે પુષ્કળ જુદાપણું છે તેથી કેનદ 

સરકાર દેશમાં બધે શાલેય પ્રસારણે માટે નાણાં ફાળવશે તે જ ઉત્તમ થશે. 
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તો જ વધારેમાં વધારે લાભ તેમાંથી મેળવી શકાશે. કાર્યક્ષમતા તેમ જ 
સાધતોની બાબતમાં રાજ્યો એકખીજથી ઘણાં જદાં પડે છે. 

યુનિવસિઠીઓ માટેનાં પ્રસારણા : 

યો[જિત પ્રસાર્ણોની શરૂઆતથી જ આકાશવાણીનાં કેન્દ્રો પરથી શૈક્ષણિક 
વિષયોના વાર્તાલાપો યોજવામાં આવે છે. દરેક કેન્ર મારે વિષયો અતે વાર્તા- 
લાપો આપનાર ૧િઠાનોનાં નામ સૂચવવા સારુ સલ!હકાર સમાંતએ હોય છે. 
કેટલાંક ક્રેન્રો પરથી વાર્તાલાપો સપ્તાહમાં એક વાર્ કે વધારે વાર્ યોજવામાં 
આવે છે. ઈ. સ. 1964માં, આ વાર્તાલાપોતે। પ્રભાવ વિદ્યાર્થી એ ઉપર કેવો 
પડે છે તે અંગેના મૂલ્યાંકનતે પ્રયાસ ૭ શહેરમાં કરવામાં આવ્યો, ત્યારે આ 
વાર્તાલાપોમાં બહુ ઓછો રસ છે એમ જણાયું હતું. સમૂહમાં પ્રસારણે! સાંભળવા 
મારેતી કોઈ વ્યવસ્થાના અભાવે [વેદ્યાર્થી ગ્યો તો જેમ ખીન્ન વાર્તાલાપો અકસ્માત 
સાંભળે છે તેમ જ આ વાર્તાલ!પો! પણુ સાંભળે છે. દેખીતી રીતે જ ચૃનિ4મિટી 
સત્તાવાળાઓને અ! કાર્યકમો! વ્યવસ્થિત સકૃહશ્રવણુ યોજવા માટે પૂગ્તા ઉપયોગી 
તહીં લાગ્યા હોય. મૃખ્ય [વિષય પ૨ કેન્દ્રિત થઈ શકાય તે સાર દરૅક ચતુષ્કે 

એક વિષય પર્ લક્ષ આપવા કેટલાંક પગલાં લેવામાં આવ્યાં ખરં, પણુ શ્રવણુ 
વિદ્યાર્થી પર્ છોડવામાં આવ્યું, તેથી યુનિવસિટીના વિદ્યાર્થીઓ માટેના આવા 
કાર્યકમો અસરકારક થઈ શકે એવી શકયતા ન રહી. જ્યારે લાખો બાળકે 
નિર્હ્સ્ર રહેતા હોય ત્યારે આપણુતે આવે વૈભવ પોસાશે ખરો? જે ત પોસાય 
તો કાઉન્સિલે કહેવું જેઈ શે કે ઉપત્રહ દૂરદશન આપણી જરૂરિયાતોને બંધ 

ખેસતું નથી. 
શિક્ષણુનાં જે વિવિધ સાધતે! આપણુતે સુલભ છે તે અતે રૅડિયે, ટી.વી. 

એ ખે વચ્ચે આપણુતે શે! કાયદો-ગેર્ફાયદો છે, તેતો અભ્યાસ તેગે કરાવવે 

જેઈ શે. આ રાષ્ટ્રીય કાઉન્સિલ શાળાઓમાં કયા અતે કેવા રેડિયો તેમ જ 
ટી.વી. સેટ ગોઠવવા તે [વશે સલાહ આપવાની જવાબદારી પણુ બજાવશે. ઉપરાંત, 
આવા સેટના ઉત્પાદતના તેમ જ શકય તેટલી સસ્તી કિમતે તે આપવા અગેના 
પ્રશ્નોનો ઉકેલ પણુ સરકાર સાથે મળીતે લાવશે. 

શેક્ષણિક પ્રસારણે! કરવાવાળા કર્મચારીગણૂની તાલીમતે પ્રશ્ન પણુ રાષ્ટ્રીય 
કાઉન્સિલ માટે મહત્ત્વના હશે. એન. સી. ઈ. આર્. ટી. અતે એના જેવી ખીજી 
સંસ્થાઓને એ મારે સજ્જ કરવી પડશે. 
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એક બાજુ રાજ્યકક્ષાની કાઉન્સિલ નિયત પાઢોતો [વધ્યાથી આ તેમ જ 

શિક્ષકો પર શે! પ્રભાવ પડે છે તે ન્નણુવા સારુ નિર્યોમિત નિરીક્ષણો ગોઠવશે, 

ત્યારે બીજ બાન્૮ રાષ્ટ્રીય કાઉન્સિલ યોગ્ય સંસ્થાએ કારા રિક્ષણુવિકાસને 

માટે જે શાલેય કાર્યકમો! થાય તેતી ગુણવત્તા સુધારવા માટે સાંબા તેમ જ ટૂંકા 

ગાળાના સંશે।ધન કાર્યકમો! યોજરે. દાખલા તરીકે કેટલી શાળાઓ, કઈ શાળાએ 

અને ડેવા પ્રકારની શાળાએ શાલેય પ્રસારણોને લાભ લે છે તે નનણુવું જરૂરી 

છે. જે કે!ઈક રાજ્યમાં પ્રસારણુ-ચ્યવસ્થા ખામીભરી હોય અતે એતે સાંભળનારા 

મર્યાદિત હાય તો રાષ્ટ્રીય કાઊન્સલ તે રાજ્યમાં પ્રસાર્ણો બંધ કરવા સલાહુ 

આપશે. 

દૃગમ્યાન પત્રવવહાર દારા અભ્યાસકને।નો વિચાર આવ્યો, યુનિવાસટીના 

વેચાતી એ માગના આવા અભ્યાસકમે! આપણુ દેશમાં અતે અન્યત્ર થયેલા 

અનુભવે! પરથી કળદ્દાયી થશે એમ જણાયું છે. 

સમાજના વિવધ મ્તરે સધી ઉચ્ચ થિદ્ષણુનો વિસ્તાર કરવાની આપણી 

હચ્છાએ, સાથે સાથે એન્જિતિયર!!, શક્ક, ?ેકનાશેયતે અતે અન્ય નિષ્ઝાતે! 

માટની ઊભા થરષેલી જરૂરિયાતને કારણે પણુ રિક્ષણુતું [વિસ્તરણુ જરરી બન્યું 

એથી આપણી ન!ણુઃ?ય પરિાસે્થાત પર્ ભાર વધ્યો જ હતો. પરિણામે 

યુનિવાસટીઓમાં તેમ જ ઉચ્ચ શિક્ષણુની બીજ સંસ્થાએ માં જગ્યા વધારવાનું શકય 

તહાતું. દેખીતી રીતે જ, સામાજિક ન્યાય એમ માગે છે કે આવા અભ્યાસકમે। 

તો તે લેવાતે માટ જે કોઈ યોગ્ય હોય તેમતે સુલભ થવા જેઈ એ. 

અન્ય સમાન્ને સામે પણુ આવી જ સમસ્યા ઊભી થતાં રેડિયો અને 

ળવી. વૈધાનિક અભ્યાસમાં કઈ રીતે ફાળે આપી શકૅ તેતો વિચાર તેમણે 

કચય છે. અનુભવ અને સંશેધતો બતાવે છે કે શીખનારના સકેય પ્રાતિભાવે 

મળે તે! ગિક્ષણની અન્ય રીતિએાતી સહાય વડે આ માધ્યમો અસરકારક થઈ 

ગ છે. પ્રસારણુ એ એકતરફી માધ્યમ છે, શીખવનું એ ખે-તર્ટ્રી પ્રકિયા છે 

અતે તેથી યુતિવસિટીઓ માટે યોન્નયેલા વાર્તાલ્ાપા હેતુ સિદ્ધ કરતા નથી. 

આ પરિસ્થિતિ હોવાતે કારણે પત્રવ્યવહાર કારા ચાલતા અભ્યાસકમે। રૉડયે 

અને ટી.વી.તી સહાય સાથે શરૃ કરવામાં આવ્યા હતા. 

ભોગોલિક કારગે અલગ પડી જવાથી, અથવા શાળ કે કોલેજમાં જવું 

પોસાય તેમ નહીં હોવાથી પોતાનું શિક્ષણુ ચાલુ રાખી શકતા ન હોય એવા 

યુવાતોતે આવાં કેટલાંક સકળ પ્રસારણાએ અભ્યાસ ચાલુ રાખવાતી તક આપી 

સ 
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છે. ન્નપાનમાં 1,50,000 બાળકોને હાઇસ્ફૂલની પરીક્ષા પાસ કરવામાં આવા 
અભ્યાસકમાોએ મદદ કરી છે. શિક્ષણુખાતાએ મંજર રાખેલાં પાઠગપુસ્તકા 
અનુસાર્ દરેક વિષયમાં, દરેક કક્ષાએ રેડૅયો એન,.એચ-કે. ટી.વી. તેમ જ રૅડિયે। 
પ્રસારણો આપે છે. બીજા પણુ કેટલાક દેશોમે હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થી આ મારે 
આવા અભ્યાસકમો યોજ્યા છે. 

યુનિવસિટી માટેનાં પ્રસારણોમાં જાપાને તેતૃત્વ રાખ્યું છે. નવ યુતિવાસિટીએ! 
અતે ૪ જુનિયર્ કૉલેજ પત્રવ્યવહાર ારા અભ્યાસકમે। કરાવે છે. એન.એચ.કે. 
વ્યાખ્યાનો દ્દારા પાઠયપુસ્તકો રચીને નિયમિત પ્રસારણો કારા તેમતી સાથે 
સહયોગ કરે છે. અમેરિકામાં શિકાગો મોર્ડે ઓક એજ્યુકેશતે [સટી જતિયર 
કૉલેજ માટે એક દાયકા કરતાંય વધારે સમયથી ટી.વી. ઉપર આખે! અભ્યામકમ 
આપ્યે! છે. જૂથ શિક્ષકરોતે વિવાર્થી આ ફાળવવામાં આવ્યા હતા. આ રિક્ષકે 
વિદ્યાર્થી આનાં કામ તો તપાસે જ, ઉપરાંત સપ્તાહના અંત ભાગમાં “એલ્િટેન 
કાન્ફ્રન્સ' માટે તેએ સુલભ હોય છે. આરારે દશેક હન્નર વિદાર્થી આ આતો 
લાભ લે છે. ઔદ્યોગિક ઇજનેરી સમેતના અનુસ્તાતક અભ્યાસકંમો ઓસ્ટ્રેલિયામાં 
રેડિયો અતે ટી.વી. કારા થાય છે. સેમિતારો અતે પ્રયોગશાળાકામે યુનિવસિટી 
ઓફ્ ન્યુ સાઉથવેલ્સમાં થાય છે. રશિયામાં પણુ અર્ધા કર્તાંય વધારે ઉસ્ચ 
રિક્ષણુ મેળવનારા વિદ્યાર્થી એ। પત્રવ્યવહાર કારા જ શિક્ષણુ મેળવે છે. 

આપણા કેળવણીકારાને ખૂષ ઉત્સાહ આવ્યો. બ્રિટનમાંના “ઓપન 
યુનિવસિટી'ના પ્રયોગને કારણે પત્રવ્યવહાર દારા તો બ્રિટનમાં ધણા વખતથી વિવિધ 
[વિષયોનું શિક્ષણુ અપાતું જ હતું. આવું 1શક્ષણુ વિચારોના દિમાગી વહેવારની 
મોકળાશ આપે છે. ટી.વી.માં ચિત્રો કરતાંય મુદ્તિ શખ્દ સમસ્યાતે વિદ્યાર્થી સમક્ષ 
પ્રસ્તુત કરવામાં વધારે સક્ષમ છે. એના ઉકેલ માટે વિદ્યાર્થીની ગતિ અને સમય સાથે 
એ મેળ મેળવી શકે છે. વિદ્યાર્થી નો પ્રતિભાવ પણુ મુદ્રિત શખ્દ જ અપપી શકર 

છે. વિદ્યાર્થી પર્ રિક્ષકનું વ્યક્તિગત પ્યાત તેમ જ તેણે કરેલાં કામ ન્નેઈ-તપાસીને 
એને માર્ગદર્શન આપવાનું પણુ એ રીતે સરળ રહે છે. રૅડિયો અને ટી,વી. આ 
પ્રક્રિયામાં કેવળ સહાયરૂપ જ થઈ શકે, અતે બિટતતી “ઓપન યુનિવાસટી'ને 
વિદ્યાર્થી પણુ ટપાલ દ્રાર; એને મળતાં પૅકેરોમાંથી જ એના અભ્યાસકંમતે 
મોટો ભાગ મેળવે છે, અતે એનાં લે!ઃખિત ગઝહકાર્યોં જે એતે એતા રિક્ષકતે 
મોકલવાનાં હોય છે તે પણુ તેમાં હોય છે. કયાં પાઠયપુસ્તકો એણે વાંચવાં 

ટ એનું માર્ગદર્શન પણુ એમાંથી જ મેળવે છે. એતે જે સામત્રી મળે છે એમાં 
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સ્લાઇ ડો, ગ્રામોફોનતી રેકર્ડા, વિજ્ઞાનના પ્રયોગ માટેનાં સાધતે વગેરે પણુ હોય 
છે. ખરેખર તો સમત્ર અભ્યાસકમનેો દસેક ટકા ભાગ જ એતે રૅડિયો અને 
ટી.વી. &!ર। મળે છે. 

સપ્તાહનો એક રૅડિયો અને એક ટી.વી. કાર્યકમ વિદ્યાર્થીની લેખિત 
સામગ્રીનો પૂરક બતે છે, અને તે પણુ યુનિવસિટીના પ્રાથમિક અભ્યાસે।ના 
વિદ્યાર્થી મા? જ. ડીક આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે તે; સમયની ખેંચ 
રહેતી જ હેય છે, આ માષ્યમતો ઉપત્રોગ પણુ ખર્ચાળ ૪, તેથી વિષયોના 
પ્રાથમિક પ્રસતાવ મારે, તેમ જ અભ્યાસ માટે ઉતસાહ રહે તે મારે જ તેતે 
ઉપયોગ થાય છે. અલબત્ત, પ્રથમ કક્ષાના નિષ્ણાતોના સંપર્ક તે કરાવી આપે 
ખરું, વળી પ્રૌટાગિક્ષણુમાં પપમરી પડ્તા વિદાર્થીએની સંખ્યામાં તે ઘટાડે કરી 
રાકે છે. ઉપર[ંત, જહેર પ્રસારણુ હોવાને કારણે અભ્યાસકમમાં જેમણે નામ 
નોંધાવ્યું ન હોય તેવાએ પણુ કયારેક સાંમળી-જેઈ શકે, અતે આ રીતે 
વિગાળ સમુદાયને જ્ઞાત અને સમજ આપી શકાય. 

રેડિયો કરતાં રી.વી. દસગણું ખર્ચાળ છે. જેમાં દૃશ્યતાતી અપેક્ષા રે 
છે ગ્એેવા વિત્તાનના પ્રયોગો! ટી.વી. પર્ બતાવી રશાકાય છે. રેડેૅમો તો જેમાં 
કેવળ શબ્દ વડે જ વ્યક્ત કરવાનું હેય છે એ વિવયે। મારે વપરાય છે. 
પ્રસારાગોતી વિગતવાર તોંધ વિઘાર્થી તે અગાઉથી મોકલવામાં આવે છે, જેથી 
પસારષગુ અભ્જાસકમતો મહત્ત્વતો અંશ ખતી ન્નય છે. 

ઝે પરવેયાર્ષી એ વેર આવા કાયેકમે। સાંભળી શકે તેમ ન હોય તેમતે 
માટે બિટનમાં તો અભ્યાસકેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવ્યાં છે. પ્રત્યક્ષ ત્રહણુ કરવા 
મારે તેમ જ પ્રસારણે। ટેપરૅકર્ડે કરી લેવા માટે સૌ સજ્જ હોય છે, જેથી 
વિદ્યાર્થી એ પ્રસારણો। ફરીથી ન્નેઈ-સાંભળી રકે. અભ્યાસકેન્દ્રોમાં વિદ્યાર્થી ઓને 
રિક્ષણુ-સહાય કરનારાઓની પણુ સગવડ હોય છે. પત્રવ્યવહાર કારા શિક્ષણ 
સેળવનારા વિઘાર્થીઓને તેમતાં ગ્રંથાલયો, પ્રયોગશાળાએ તેમ જ તેમનાં 
મનોરંજન કીડાંગણોનેો ઉપયોગ કરવા દે તેવી રેકનિકલ કૉલેન્ને અથવા એવી 

ધુ 

અનન્ય સંસ્થાઓમાં આવાં અભ્યાસકેન્દ્રો સ્થ્રાપવામાં આવ્યાં હોય છે. 

િટનમાં પણુ રૉડેષ્રો તેમ જ ટેલિવિઝનની ચૅનતલે પર પ્રસારણે। માટે 

ખી.બી.સી.ને પણુ સમય ફાજલ પાડવે। સહેલું નહોતું. જનપાનમાં તો આવા 

અભ્યાસકમે। માટે ખાસ શૈક્ષણિક ચૅનલો હોય છે. લિટન અલગ રૅડિયો ચૅનલ 

મ. સ.-લ 
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માટે વિચારી સ્્હ્યું છે. “ઓપન યુતિવસિટી'તો શૈક્ષણિક સ્ટાફ તથા ખી.ખી.સી.ના 
રેડિયો અતે ટેલિવિઝનતા રજઆત કરનારાઓ વચ્ચે ધનિછ સંકલન હોય છે, 
ખી.બી.સી.નો સ્ટાફ આમ તો ખી).ખી.સી.નતો જ ગહે છે, ૭તાં વાસ્તવમાં 
તેઓ “ઓપન યુનિવસિટી'ના અંશ ખતી નમ છે. 

“ઓપન યુનિવસિટી'ના સત્તાવાળાઓએ યે।જનાની સક્ળતા મારે શરતેોતી 
યાદી કરી છે. એક, ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા સક્ષમ હતાં ખીજ રીતે કોઈ સંસ્થા 
દારા ન મેળવી શાકે એવી પૂરતી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી ઓ; ખીજ, ટપાલ, રેડિયે! 
અને ટી.વી. દ્રારા ક્ષમતાવાળું પ્રસારણુ વિસ્તર્ણુ તંત્ર; ત્રીજી, ખંડ-સમયના 
શક્તિશાળી પૂરતા રિક્ષકો. અથવા આ બધાનું સંથોજનતંત્ર પણુ મહત્ત્ગનું છે. 

ધણા જ ઔદધોગિક વિકાસ સાધી શકવા છે એવા દેશાતે પણુ તરિક્ષણુના 
વિસ્તરણુ માટે રેડિયો અને ટી.વી.ના ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે, તો 
વિકસતા દેરોએ તો એનો ખાસ ઉપયેગ કરવે। જોઈ એ. પણુ અહીં ભારતમાં 
આપણે ખંધી જ શરતો પૂરી કરી શકીશું ખર્ા ? 

સૌથી પહેલાં તો, ટી.વી.તે! વિચાર જ માંડી વાળે, કારણુ કે માત્ર 
વધારે પૅસાવાળાઓતે જ તે પોસાય તેમ છે. જ્યાં કશી પણુ ખલેલ વગર 
વિદ્યાર્થી જેઈ શકે તેવી ઉચ્ચ શિક્ષણુની સંસ્ત્રાએ'માં જ ટી.વી. સેટ મૂકવા 
જોઈ એ, કમ કે તે વિનતા ઉચ્ચ અભ્યાસકમે! શીખવા-સમ*૮વ[ અધર! છે. 
આવી સંસ્થાઓ તો વિદ્યાર્થી ઓથી પૂરેપૂરી ભરાઈ ન્નય છે. અતે તે ભાગ્યે 
જ પત્રવ્યવહાર દારા શીખનાર વિદ્યાર્થી આતો સમાવેશ કરી શકે. વળી આવી 
સંસ્થાએ મેટાં શહેરોમાં જ કેન્દ્રિત થયેલી છે, તેથી તાનાં રાહેરાી અને 
ગ્રામવિસ્તારોના વિદ્યાર્થી એઓ કે જેમને પત્રવ્યવહાર દારા 1ટેક્ષણુ લેષાતી જરૂર. 
છે, તેમને તે ભાગ્યે જ ઉપયોગી થાય. 

આપણે તેથી માત્ર આકાશવાણી પર જ આધાર ર।ખવે। રહો. હાલ દિલ્હી 
યુનિવસિટી, પંક્નબ યુનિર્વાસટી, પંજળબી યુતિવસિટી, (પતિયાળા) ઠ્ારા ચાલતા 
પત્રવ્યવહારના અભ્યાસકંમોને આજે દિલ્હી, ચંડીગઢ અને જલંધરનાં આકાશવાણી 

કેન્દ્રો મદદ કરે છે. બીજી કેટલીક યુ!નિવસિટીઓએ આકાશરવાણીને તેમના પત્ર- 
વ્યવહાર દારા શીખવાતા અભ્યાસકમેો! શીખવવામાં મદદ કર્વાતે વિનંતી કરી છે, 
પણુ આજ સુધી બીન્ન કોઈ આકાશવાણી કેત્દ્રોએ તેમ કર્યું" નથી. આકારાવાણી 
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પોતાનાં નાણાકીય સાધતોથી આ કરી શકે નહીં, તેથી યુનિવસિટી ત્રાન્ટ્સ કમિશન 
પાસે આવાં પ્રસારણોા માટે તે મદદ માગે છે. યુનિવસિટીઓ વાષિક 200-250 
રૂપિયા શ્રી આવા અભ્યાસકંમા માટે લે છે. તેમાંતા થોડે ભાગ તેમણે 

આકાશવાણીને આપવે। ન્નેઈ એ. 

અભ્યાસ-આયેોજન મારેતી જવાખદારી પુરેપૂરી યુનિવીસટીઓતી જ હોય. 

દિલ્હી યુતિવસિટીતી “ૉરસ્પોન્ડન્સ સ્કૂલ'તી સમિતિઓ કે જેમાં આકાશવાણીના 

પ્રતિનિધિઓ હોય છે તે અભ્યાસ આયે!જનતી વિગતો તૈયાર કરે છે. આકાશ- 
વાણીતા પ્રતિતિધિઓા તો માત્ર રેડિયોના ઉપયોગ માટેતી કેટલીક શકયતાઓ 
અંગે જ માર્ગદરશેન આપે છે. 

આગળનાં પ્રકરણેમાં જ્નેઈ ગયા તે પ્રમાણે, આકારાવાણીનાં મોટા ભાગનાં 
*ે-દ્રો પાસે તે માત્ર એક જ ચેનલ હોય છે, તેથી ગૈક્ષણિક પ્રસારણ માટે 

આકાશવાણી કેટલું ફાજલ -પાડી શકે? ગૌક્ષણિક પ્રસારણુ માટેતી જુદી જ 

ચૅન્ હોય તે! આકાશવાણી અભ્યાસકંમ શીખવવામાં પૂરતી મદદ કરી રકે. 

દિલ્હી પામે ચાર્ મિડિયમ વેવ ચૅનક્ષ છે, પણુ તે તો અપવાદ છે. તેમ ૭તાં 
સમય અતે સમયગાળા યુવવાગી ચૅનલ પર વહેલી સવ!રના કલાકે[માં જ 

ફાળવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી આ માટે સાંજતો સમય વધુ અતૃદરૂળ ગણાય. 

પણુ તે વખતે રૅડેયો પાસે વખત હોતો નથી. 

અલમ ચૅતલ (સિવાય પણુ કલાકેકતો સમય ગૈૌક્ષણિક પ્રેસારણુ માટે 
ફાળવી શકાય,- જે યુતિવસિટીએ તેમત! અભ્યાસકમેનું સંયોજન કરે. તેમ 

થાય તો એકાદ પ્રસાર્ણુ પણુ બધાતે ઉપયોગી થઈ શકે. આકાશવાણીનાં મોટા 

ભાગતાં કેન્દ્રોની રૅન્જ લગભગ 80 કિલોમીટરતી હોય છે, તેથી ખરેખરી 
જરૂર્યાતવા”। વિદ્યાર્થી એ આવાં પ્રસારણાનેો લાભ લઈ શકે તહીં. 

આ બધા ઉપરાંત આવા અભ્યાસક્મોમાં શૈક્ષણિક પ્રસારણોતો કેવી રીતે 

સમાવેશ કરવે। તે બાબત નક્કી કરવાની યુનિવસિટીઓની શક્તિએ [વિશે પણુ 
શંકા છે, શાળાના તેમ જ શિક્ષણુખાતાના સત્તાવાળાઓએ સાથેનો! આકારાવાણીતો 

અનુભવ પ્રોત્સાહક તનથી. 

હવે “નેશનલ ઉન્સ્ટિટયૂટ ઓફ કૉરસ્પોન્દન્સ કોર્સ' પણુ સ્થપાયું છે, 

જે યુનિવસટીઓતે અભ્યાસકમોમાં સહાય કરે અતે નાણાકીય સહાય કરે. 
આમ થાય તે રૅડૅયોતો ઉપયોગ થાય તેવી અભ્યાસકમોની રચના સાર્થક થાય. 
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જે પત્રવ્યવહાર દારા અભ્યાસકંમો સ્વર્ય વિસ્તરતા જરે તો ખાસ રૈક્ષણિક 

ચૅનલ અતિવાર્યે થઈ જરે. 
ર્ડિયોની સહાયની ગુણુવત્તા પણુ મહત્ત્તતી છે. દિલ્ડીતા અતુભવ આ 

દિશામાં બહુ વિશ્વાસ - શ્રદ્ધા પ્રેર્નારા તથી. જે પ્રસારણ! મંદ અને પાઠય- 

પુસ્તકમાંતી સામમ્રીના પુનરાવર્તન જેત્રાં જ હોય તો તો શું વળે? 1973તું 

શ્રવણુ-સવેક્ષણુ બતાવે છે કે વિદ્યાર્થી ઓના પ્રાતેભાવો તો અતુરૂળા હતા. 

ટી.વી.તે લાગેવળગે છે ત્વાં સુધી તો હજ ઘણાં વરસ સુધી મ્રામ અને 

શહેરી વિસ્તારતી રેલિકલખેમાં પ્રૌહરિહ્ષણુ તેમ જ થોડું બ્યાવસાયિક શિક્ણુ 

તે આપી શકશે. 



8. ગ્રામવિકાસ માટે પ્રસારણુ યોજના 

વિશ્વવિધ્યાલયે। અને શાળાના વિધાર્થી ઓના સંદર્ભમાં રડિયો અતે ટી.વી.તી 
શિક્ષણક્ષેત્રીય કામગીરી [વશે અગાઉના પ્રકરણમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. આવી 
જ કામગીરી પ્રૌઢશિક્ષણુના સંદર્ભે પણુ આ ઇલેકટ્રોનિક માષ્યમો બજવી રાકે 
એવે। દાવે। કરવામાં આગ્યે! છે. પણુ છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી એવી ન્નમૃતિ 
ફેલાઈ છે કે પ્રસાર્ણુ એકલું આ બધું ભાગ્યે જ કરી રાકે. 

સમા્જાવેઘાઓએ દેખાડી આપ્યું છે કે પ્રસારણુતંત્ર અને અન્ય પ્રસાર- 
માષ્યમો માહિતી પૂરી પાડી શકે, પણુ માત્ર એ તંત્ર કારા જ હકારાત્મક કિયા- 
શીલતા તર્ક જતસાધારણુનું વલણુ દોરી રાકાપ તહોં. રૂહિસુસ્ત વલણે। સામે 
વ્યક્તિગત અસરોનું ખળ પ્રાપ્ત ન કયું' હેય તો! પ્રસાર-માધ્યમનાં સાધનો! ટકી 
શકે નહીં. વિકાસોાન્મુપ્પ દેશોમાં જ્યાં રૂઢિચુસ્તતાનતે નાબૂદ થતાં વાર્ લાગતી 
હોય છે ત્યાં પ્રસારણુતંત્ર શહેરી, શિક્ષિત લેકે ઠ્ારા સંચાલિત, નિયંત્રિત હોય 
છે. ત્યાં આવા પ્રસારકે। રૂઢિચુસ્ત ત્રામીણુ તેતાઓના વાર્તાલાપે! કૈ મંતવ્યો 
કરતાં માહિતી અતે આદર્શે1ને વધુ મહત્ત્ત આપતા ન્નેવ। મળ્યા છે. 

પ્રસારણુ-માષ્યમે। પ્રજ્ન-અંતગત પ્રસારણુને ટેકા આપવા વપરાતાં હોય 
તો બહુ અસરકારક નીવડે અતે કેટલાક દાખલાઓમાં ખે વક્તિ વચ્ચેના 
વિચારાવિતિમયમાં પણુ પ્રસારણુતંત્રતી મદદ અસરકારક નીવડે. 

માષ્યમેો। દારા પ્રજ્નને સીધેસીધી તે સમયસર્ માહિતી પહોંચાડી રાકાય. 
નવી માહિતીની સાથે તવી જવનપદ્દતિઓ, નવી ધંધાકીય યોજનાએ। વગેરેથી 
માહિતગાર કરી તેમને શિક્ષણુ પણુ આપી શકે. સમાજસુધારના ક્ષેત્રમાં લગ્ત, 
બાળઉછેર, આરૉગ્ય વગેરે બાબતોમાં રેડિયો અને ટી.વી. કાર્યકમે। કારા સામા- 
[જિક પ્રગતિનું વલણુ જગાડી રાકાય. ઉચ્ચ જીવનધેરરણુની ઇચ્છા અતે મહત્વાકાંક્ષા 

પણુ પ્રગટાવી શકાય. ઉત્પાદનનાં આધુનિક વૈજ્ઞાનિક સાધનો, ગૃહઉદ્યોગ, 
ખેતીવાડી ક્ષેત્રે શકય પ્ર્ગાત તરફ આંગળી ચીંધી શકાય. ખોટા ખર્ચા, રૂઢિ 
અતે રીતરિવાજ પા૭ળ થતી નાણાઈળીય બરબાદી અટકાવીને બચત યોજના 
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તરક પ્રન્નતે ન્નત્રત કરી શકાય. મ્રામ કાર્યકર્તાએ, ખેતીવાડી વિકાસ કાર્યકર્તાઓ, 
મલેરિયા નાખૂદીકરણુ ટુકડીઓ, પરિવાર નિયોજન અતે આરૅગ્યવિષયક 

અધિકારીઓનું સ્થાન રૅડેયો અને ટી.વી. લઈ શાકે તહીં. પરંતુ પ્રામ 1વેકાસ 
માટે તેમતી આવશ્યકતા છે. 

છેલ્લાં ત્રીસ વષમાં, જ્યારથી ત્રામવિસ્તારોમાં પ્રેસારણુતંત્ર શરૂ થયું છે, 
ત્યાર્થી દેશમરનાં લાખે ખેડૂત-કુડુંબો માહિતી અતે મતોર્ંજન માટે આકારા- 
વાણી ઉપર અવલંખતાં થઈ ગયાં છે. પ્રસારણુના કારણે ખેતીવાડીના ઉપલછ્યમાં 

ધણા।ખર। ગ્રામવિસ્તારમાં 4નઝૃતિ આવી છે. લાભકારક પ્રગતિનાં મંડાણુ થયાં 
છે. આ સફળતાને કારણે કહી શકાય કે રેડેયો પ્રગતિ અને પરિવર્તન લાવી 

શકે, જે એનો બરોબર ઉપયોગ કરવામાં આવે તો. રાષ્ટ્રધડતર માટે પ્રસારણુ- 

તંત્ર આજે સુલમ બન્યું છે. તદન આધુનિક યાંત્રિક સગવડેો અતે સહાયક 

કરારે।તી મદદથી આ શકચથ બન્યું છે અતે પરિણામે, આપણા દેરા અને યાંત્રિક 
પ્રગતિ-પ્રાપ્ત દેશે વચ્ચેતી ખાઈ પરી શકાવાતી સંભાવનાઓ વધી છે. 

રાડિયોનાં મોટાં કદ, શત્યાવકાશ નળીઓના મે।ટા સગવડર્યા આકારને 

બદલે હવે ટ્રાન્ઝિસ્ટર વપરાતાં થયાં હોતાથી રૅડેયો હળવા અતે સસ્તા બન્યા 

છે. કેબલ ટી.વી. દારા હવે લઘુમતી પ્રનત માટે કે ખાસ જશ્રે! માટેના કાર્યકમો 

પ્રસારિત કરવા 40 ચૅનલ્મ મળે છે. ધર્તા ટી.વી, ઉપર્ ઉપત્રહ કારા પ્રસાગ્ણુ 

કદાચ આગામી દસેક વર્ષમાં શકય બતે, પણુ ત્ય!રે એ અમલમાં મુકાશે 

ત્યારે આપણાં છૂટાંછવાયાં વસેલાં ગઃમડાં ઝુધી એતી સેવાબએે! પહોંચશે, ત્યારે તે 

એક મૂલ્યવાત સેવા ગણાશે. 1975થી “સાઇટ'તો કાર્યકમ શરૂ થયો અને એ 

પરથી જણુ!શે કે આ ન્નતતા ટી.વી. સેટ ઉપયોગી છે કે નહો. 

પણુ સૈદ્ધાંતિક રીતે, પ્રસાર કાતો દાવો! છે તે પ્રમાણે, અતેક ક!ર્ણોસર 
ઉચ્ચ પ્યેયોતે સિદ્ધ કરવાનું અશકય બત્યું છે, આપણુ! જેવે। દેશ કૅ જેમાં 

માત્ર મતેમજન ઉપર્ાંત રેડિયો અતે ટી.વી.ના ઉપષ્રોાગ અન્ય હતુ માટે કરવામાં 

આવતે હોય, તે પોતાના અનુભવથી એટલું તો નક્કી કરી શકે કે જે પ્રસારણુ- 

તંત્રતે નિષ્ફળ ન તીવડવું હોય તો કેટલીક પૂર્વશરતે। નિર્ધારિત કરવી અનિવાર્ય છે. 

સૌથી પહેલી શરત એ કે કાર્યક્રમોને અગત્યતાક્રમ નક્કી કરી દેવે 
જોઈ એ. સમય અને સાધતેતી મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈ ને મુખ્ય લદ્દયાંકે નક્કી 

કરીતે, બીશ્નતે હાલપૂર્તા પડતા મૂકવા નને એ. પ્ર“્નની જરૂરિયાત ઉપર પહેલી 
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પસંદગી નક્કી કરવી જેઈ એ. આ રીતે જેઈ એ તો આકારવાણીના ગ્રામ- 
વિસ્તારતા કાર્યકમે। નિષ્ફળ નીવડયા છે. ગામડાંમાં જ્યારે સમૂહશ્રવણુ યોજના 

હેઠળ લેકે રેડિયો સાંભળતા ત્યારે શરૂ રારૂમાં સ્ત્રીએ અતે હરિજતોતે પ્રવેશ 
આપવામાં આવતે ન હતો. સંશેધને દ્દારા જણુવા મળ્યું છે કે માત્ર મષ્યમ 

કક્વાના ખેડૂતોને આ કાયકમોથી લાભ થયા છે. તદ્ન નિરક્ષર પ્રજ્નને તો એ 

સમજવું પણુ કઠિન પડેલું. 

કદાચ સફળતા માટેતી મહત્ત્વતી રાર્ત એ છે કે શ્રોતાઓઆતી એક 

વ્યવસ્થિત સંસ્થા બનાવવામાં આવે. જ્યારે આકાશયાણીએ મ્રામવિસ્તારો માટે 
પ્રસારણ શરૂ ક્યું ત્યારે પોતાતો રેંડેયો ખરીદવાનું ગરીબ ખેડ્તોતે પોસાય તેમ 

ન હતું. આથી ગામડાંઓમાં સામૂહિક શ્રોતામંડળા ઊભાં થયેલાં. આજે પણુ 

માત્ર 120 ર્.માં “7 એક ખેન્ડવાળા રૅડેયોસેટ પ્રાપ્ય છે; હતાં એ ગરીબ 

મજરા અતે કારીગરે।ાના ગન્ન બહારતી જ વાત છે. 

સરકારની સફુકારી મંડળીએ.નતી મદદથી રાજ્ય સરકારે આજે પણુ 

સામૃહિક રીતે સાંભળી શક:ય એવા રૉડેયોસેટ ખરીદવ!તી મોજના સ્વીકારી 
છે. તે રેડિયે! ખરીદે છે, ગોઠવે કે અતે તેતી સંભાળ રાખે છેં. એમાં સ્થાનિક 

સમૃદાયો પણુ પે।તાતો ફાળા આપતા હોય છે. 1974તી શરૂઆતમાં કુલ 

મળીતે 70,000 સકહશ્રવણુના રેડિયોસેટ હતા. સમૂહશ્રવણુ રોડેયો આટલાં 

થે!ડાં ગામડાંમાં જ મૂકી શકાયાં છે અતે તેની નળળવણી પણુ સરખી રીતે 

થઈ શકતી તથી. મોથ 'ાગનાં ગામડાંમાં વીજળાકર્યુ થયું તથી, એટલે ત્યાં 

ખટરીથી ચાલે તેવા રૉડૅયેોસેટ વસાવવા પડયા છૈ. માત્ર રાજ્ય સરકાર આટલી 

બધી બૅટરીતો અતે તેનાં બીન્ન સમાર્કામને! ખચ પૃરો પાડી શકે તેમ ન હતું. 

જે ર્ાન્યોચે પોતે આ ખર્ચોચ ઉપાડયો તેમતે પણુ છેવટે લાગ્યું કે આ ભાર 

*-૬ સરકારે જ ઉપાડી લેવો ન્નેઈ એ. વિદ્યાલંકાર્ સામિતિએ શે।ધી કાવ્યું કે 

ખધી સંખ્યાના 50% જેટલા રેડિયોસેટ કામ આપતા ન હતા. 

રેડિયો કામ આપતા નથી એ કારણથી જ આખી યેજના ખોરંભારઈ 

છે એવું તથી. આખા દિવસતી મહેતતમજરી પછી લોકેતે પંચાયતધર્ કે 

ગામને ચોરે જવાતો થાક લાગે છે, એટલું જ તહીં, તીર્સ કાર્યકમો સાંભળવાને 

કંટાળા પણુ આવે છે. એને બદલે પાડોાશીતે ઘેર્ વાગતું “વિવિધ ભારતી' 

સાંભળવાનું તેએ વધુ પસંદ કરે છે. 
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સમૂહશ્રવણુ યોજનાની નિષ્ફળતા ધણા વખતથી સપર દેખાઈ આવી છે. 
પણુ આકારાવાણી હજ સુધી કેઈ ખીન્ન અસરકારક માર્ગેં ગામડાંતા હદય 
સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ જ તીવડઘું છે. આતે એક જ વિકલ્પ છે: ખેડૂતો 
અતે તેમનાં કુટુંખીજતોને ઘેરબેઠાં જ શિક્ષણુ કે મતોરંજનના કાર્યકમો સાંભળવા 
મળે તેવી સગવડ કરી આપવી. ને રેડિયોસેટતી કિમત સાધારણુ ખેડૂતને 
પરવર્ડ તેવી નક્કી કરવામાં-આવે તો જ આ શકય ખતે. માહિતી અતે પ્રસાઃણુ- 
માષ્યમનતી સમિતિના અહેવાલ ઉપરથી ન્નણુવા મળ્યું છે કે ભારતમાં રૅડિયોની 
કિમત કેવી રીતે ધટાડી શકાય અતે વધારાના કર વગેરે, જે આજે લેવાય છે 
તે ઘટાડીને એતી [કમતમાં શે। દ્ેરફા!ાર કરી શકાય તે ઉપર્ વિસ્તૃત ચર્ચાઓ 
કરવામાં આવી છે. સરકારી સહાય અતે હપતે હપતે નાણાં ભર્વાતી યોજના 
દારા આછી કેમતના અને મજબૂત રેડિયો ત્રામજનોતે મળી શકે એવી યોજના 
કરવી જ્નેઈ એ. દજ્ષિણુ કોર્યામાં ધેર્ ધેર્ લાઉડસ્પીકરના તાર્ નાખાનતે પ્રસ!રણુ 
કર્વાતી તીતિ સફળ પુર્વાર્ થઈ છે. વધુ રેડિયોસેટના ખર્ચ વગર આખા 
ગામમાં કાર્યકમ સાંભળી શકાય એવી સસ્તી સમવડ આ રીતે થઈ શકે. આજના 
રેડિયોના મૃતઃપ્રાય તંત્રને ઉકેલવા માટે કોઈક ઉપાય તો શોધવો જ રલો. 

પ્રસાર્ણુતે અસરકારક બનાવવા અન્ય માપષ્યમે! સાથે તેતે સાંભળવાની 
જરૂર છે એટલું જ તહોં, ખેતીવાડી કે કુટુંબનિયોજનને લગતા પ્રશ્નો અંગે 
ત્રામતેતાઆ સાથે વાત કરીને અથવા ગ્રામજનતાતા અભિપ્રાય એકદા કરીને 
કાર્યક્રમતી યોજના થવી જેઈ એ. આવા લોકસંપર્ક માટરેતી ખાસ ટૃકડીઓ 
સંસ્થાકીય ધોરણે નક્કી થવી જ્નેઈ એ. આવું સંગડન વૈચારિક આદે નમનીયતા 
માગી લે છે. જે હેતુ પ્રાપ્ત કર્વાતો છે ત્યાં સુધી તમતીયતા સિવાય ભાગ્યે 
જ પહોંચાય. 

1959માં આકાશવાણીએ 'રૅડિયો ફે!રમ'તો આરભ કયે. મ્ામજતતાના 

કાર્યકમો ઉપર્ આતી અસર્ થશે એવી આશા પણુ હતી. ડેનેડાનું અતુસરણુ 
કરવામાં આવ્યું હતું, 15-20 શ્રોતાનતી ટુકડીઓ નક્કી કરવામાં આવી હતી. 

કાર્યકમો સાંભળ્યા પછી આ ટ્કડી કાર્યકર્મવિષયક ચર્ચા કરીતે પાતાના અભિ- 
પ્રાય વિભાગને મોકલી આપે એમ નક્કી થયું. પણુ અહીં પણુ “આરંભે શર 
એવું જ થયું ! “આજે કાગળ ઉપર આવાં 27,000 ફ્રોરમો! તોાંધાયેલાં પડયાં 
છે. પણુ તે માત્ર કા્ગળયામાં જ.' આનું ફારખુ શોધવા બહુ આધે જનું પડે 
એમ નથી. કૅનેડામાં આ અખતરો કરવામાં આવ્યો ત્યારે પ્રસારણૂતંત્ર અતે 
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ખેતીવાડી ખાતું તેમ જ પ્રોટશિક્ષણુ નિગમ; ત્રણે સાથે મળીને કામ કરતાં હતાં. 
આશિક વ્યવસ્થા પણુ વહેંચી દેવામાં આવેલી. આપણા દેશતે આ પ્રકારની 
પદ્ધતિ પણુ પોસાય તેમ નથી. ઉપરાંત, મ્રામજનતાતે દોરવણી આપે એવા, 
એમનામાં દૂધમાં સાકરતી જેમ ભળી જય તે પ્રશ્નોમાં રસ લે એવા નેતા આપણે 
ત્યાં કેટલા? કયાંક વળી યંત્રો પણુ નબળાં પડયાં. વળી આવાં શ્રોતાંમંડળે. જને 

સમકક્ઞ બૌદ્ધિક સ્તર્ ધરાવતી વ્યક્તિનાં હેય તે[ય ફેર પડી જ્નય. જ્યારે આપણે 
ત્યાં એવા સરેરાશ 30-35તી ઉંમરના તરવરિયા જવાન ખેડૂતો રસ લે, પણુ 
એવા થે!ડા શિક્ષિત કે સમ ખેડૂતોય કેટલા ? 

આખ્ઠુંપાતળું નાણાભંડેળ હોય અને કાર્યકમોનાં ક્ષેત્રોના પથાર મોટે 
[૫ તે; નાણાં વેડફાઈ પણુ તય અને ઓછાં પણુ પડે. નાણાકીય સમૂહે 
ન. 

દ તને ઉત્તમ યાંત્રિક સગવડો પણુ કરી હાય ને જે કાર્યકમો જ નતીર્સ, 
હહ 
વડે 
પ્રભાવ'ડીન અતે નિરર્થક હો્ય તોપણુ પ્રસાર્ણુથી શું વળે? 

આ રીતે ન્નેતાં મ્રામવિસ્તારોમાં આકાશવાણીએ ડીકડીક માર ખાધે છે. 
સેવકો, નાણાં, સાધતો અતે લગભગ ખધી રીતે, શહેરી પ્રશ્નને આકાશવાણી 
જેટલો લાબ આપે છે, તેતાથી ઘણો! ઓછે! લાભ ત્રાર્માવસ્તારને આપે છે. જ્યારે 
પૈસા એકા હોય છે ત્યારે સહન કરવાનું કમચારીઓતે ભાગે આવે છે. તેએ! 
થે!ડ પેસામાં સારા કાર્યકમો આપી ન શકે. પરેણામે તાલીમ કે વિરિષ ક્ષેત્રના 

સાન વિનાના લેકે! પાસેથી કામ લેવું પડે છે. આ પરિસ્થિતિમાં કર્મચારીઓને 
તાલીમ આપવાની યે।જતા હોવી જરૂરી છે. 

કાર્યકમેતી સકળતા માટે શ્રોતાસમુદાયનું સંશોધન પણુ અનિવાર્ય છે. 
ભાવા, સમય, સ્વરૂપ, સમયમર્યાદા વગેરે ઉચિત છે કે નહીં તેતી પૂર્વપરીક્ષા થવી 
જેઈ એ. વખતોવખત અતે નિયમિત સંશે।ધધત થવું ઘટે. આ કામ જો આકાશ- 

વાણી કરે તો બીશન કાયકમેોતી ગુણવત્તા પણુ આપમેળે સુધરે. અહોં પણુ 

તાણાંનીડ અતે અથૅતંત્રાવવપક અજ્ઞાન જ નડે છે. 

1936થી મ્રામવિસ્તાર્ માટેના કાર્યકમો પ્રસારિત થાય છે; પણુ આકાશ- 

વાણી પાસે તાણાભંડોળ ન હોવાથી કચારેય એનું ઊંચત સંશોધન કરવામાં આવ્યું 

નથી. યૃતેસ્કોતી મદદથી ગણ્યાગાં&યા પ્રયત્તા થયા છે. ડે, પૌલ નુરેન્નની રાહબરી 

તીચે એક અત્વું સંશોધન રારૂ થયું હતું જેતે “ટાટા ઇન્સ્ટિચ્યૂટ ઓક સોશિયલ 

સાયન્સિસ'તી મદદ પણુ હતી. પૂરતાં નાણાં, વિરિષ ખુદ્ધિપ્રતિભા આદિ કારણુ।સર 
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જ આ સંશેોધત સુંદર્ રીતે સકળ નીવડેલું. પણુ આ કાર્ય ડાયરેકટર જનર્લ 

તીચેના કર્મચારીઓએ ડરેકું અને સફળ ખઅતનાવેલું. 
ત્રા્માવિસ્તાર્માં અસરકારક બનવું હોય તો સ્થાતેક ભાષાનો વપરાશ જ 

થવે। જેઈ એ, એ વાત હવે બધાતે સમન્નતી થઈ છે. શ્રેતાએની ભાવાવષયક, 
સાંસ્કૃતિક, સામાજિક અતે ધામિંક પશ્ચાદૂભૂને ધ્યાનમાં તો લેવી જ પડે, પણુ 
આપણા દેશમાં એનું કૈન્દ્રીયકરણુ અમં્માવિત છે. આખાય દે?ાતી પ્રસુર્ સામમ્રીતા 

ઉચિત ઉપયોગ એ પ્રસારણતંત્રતી સફળતાતી ચાવી છે. સામે છેડે જને માનવસઉજ 

સહાનુભૂતિ કે પ્રતિભાવ ત મળે તો કોઈ પણુ સંદેશો કયાંય પહોંચી શકે તહીં. 

ખર્ાખ રીતે રજૂ થયેલા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમથી વધારે ખરાબ કશું હોઈ શકે નહીં. 
આકાશવાણી મ્રામવિસ્તારોના સંદર્ભ અહીં પણુ તિષ્કળ નીવડી છે. શ્રોતા- 

મંડળની યોજનાની નિષ્ફળતા કાર્યકમોનતી નબળી રજઆતના કાર્ણુ ઊભા થઈ તે 
પરિણામે આખી વાત કથળી ગઈ. 

સ્થ્રાતિક પ્રજ્ન સુધી વાત પહોંચાડવા, સ્થાનિક કેન્દ્રો દારા સ્થાનિક ખે!લીમાં 
જ પ્રસાર્ણુ થવું ઘટે, ઉદાહરણુ તરીકે, જેમ 1930માં દિલ્હી કેન્ટ્રે પેશાવર 

કેન્દ્રનું ઉદ્ધાટન કર્યું' હતું તે પ્રમાણે. 
1939માં ભારત સરકારતે લખેલા પોતાના અડેવાલમાં 1કેલ્ડુત જણુવે છે 

કૃ એક નાતે! એવે શ્રોતાવર્ગ કાર્યકમેથી આકર્ષાઈ ને ખેસે છે એટલું «, બાકી 

મોટા પ્રમાણુમાં ત્રામજતતાનતે આકવવી હોય તો કાયેક્મતી ગણુવત્તા વવારવી 

પડે. આ સિવાય એમણે એક મહત્ત્વતતી વાત એ કરી છે કે, રહરતી તજકનાં 
ગામડાંઓમાં આ પ્રકારનું પ્રસારૂણુ સફળ થાય છે કેમ કે, (1) રૉડેશ્ે! પર તેતે 

સંતોષકારક રીતે ત્રહણુ કરી શકાય છે. (2) આકાશવાણીના કમચાચીએ। મ્ામ- 
જનતાની જરૂરિયાતોતે સમજ શકે અતે તેમતી યોજના તેના સંશોધન પ્રમા'ગે કરી 

શકે. (3) જે યંત્રવિદ્દો ત્રામાવિસ્તારમાં રડયો! કે ટી.વી. સેટ ગોડવી આપે છે 
તેમને યાંત્રિક સદાય પણુ ઝડપથી મળે છે. 

ત્રામવિસ્તારના કાર્યકમેમાં મુખ્યત્વે સમાચાર હોય છે અતે દેશ તથા 

દુનિયાના સમાચાર! ન્ણુવાનું, બન્નર અને હવામાનની પરિસ્થિતિ જણુવાતું 
આ એક જ માપ્યમ તેમની પાસે છે. લોકસંગીત, ફિલ્મસંગીત અને નાટકે 
તેમનું મતોરંજન કરૅ છે અતે તે લોકપ્રિય પણુ છે. પરંતુ કાર્યક્રમે! દારા અપાતું 

રિક્ષણુ કેટલે અંશે અસરકારક તીવડયું છે તે કહેવું મુશકેલ છે. ખેડૂતોને ખેતીમાં 

નવી પહ્દતિઓ શીખવવામાં રેડિયો! દ્રારા મળતી માહિતી ખબીન્નએ દાર। મળતી 
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માહિતી જેટલી અસર નથી પાડતી, ગામડાંઓમાં કામ કરતા કાર્યકર્તાઓનું 
કામ તથા સંપકે રૅડેયો સાંભળવા કરતાં કયાંય વધુ મહત્ત્તતાં છે, તેતું કારણુ 
એ છે કે આ કાર્યકમો હમેશાં એટલા રસપ્રદ કે જવંત તથી હોતા અને 
બ્યવસ્થા પણુ સંતોષજનક નથી હોતી. કર્:યકમના પ્રસારણુ પછી મ્રામ કા્ય- 
કર્તાબામે ખેડૂતોની મુલાકાતો લેવી નનેઈ એ અતે તેમણે રૅડિયોા પર્ જે 
સાંભળ્યું હોય તે સમન્નવવું જેઈ એ, તેનો અમલ કરાવવો જ્નેઈ એ. કાયક્મે 
અસરકારક થવાનું બીજ કાર્ણુ એ છે કે કાર્યકમો બધાં ક્ષેત્રોના ખેડૂતોને રસ 
પડે તેવા હોય છે. તે ખામ ક્ષેત્રના લોકે।ની ખાસ જરૂરિયાતોને ષ્યાતમાં રાખીને 
પ્રસાર્ત કરવામાં તથી આવતા. 

1966માં આકાશવાણીએ ઝ%ઉ અતે કૃષિક્ષેત્રે પ્રસારણુ શર્ કર્યું, કૂવિ- 
વિષયક વિક!ાસે!ન્મુખ પ્રદેશોમાં ખાતર, 1યારણુ, જંતુનાશકો જેવા મૃડાએ 
ઉપર્ કાર્યકમ આપીને વિકાસતી શકષતા વધારી. ખેડૂતોતે આવું શિક્ષણુ આપનું 
અનિવાર્ય હતું. પ્રસારણુ એકમોએ મ્રામવિસ્તાર્તા કાર્યકમોનું રૅકડિ'ગ, ચર્ચાએનું 
રેકડિંગ કરીતે ભાવે કાર્યકમોતી યોજનાએ! ઘડી. 

આ બધી યોજનાએ! સેદ્દાંતિક રીતે સારી હતી, પણુ કાગળ ઉર 46 
ગેકમો છે અતે આજે હોવા જેઈ એ તેતે બદલે માત્ર 38 એકમો જ છે. પણુ 

આટવા એકમે! મ!ટે પણુ વે।ગ્ય કર્મચારીએે!તી ખામી વરત'ય છે. કૃાવેગયક 
કાર્ય કર્તારા તસર કાએ ખેતીવાડી વયમાં ડિપ્લોમાં કે ડિમ્ર! મે-,વી હોવી 
જ ત્તેઈ મે, સરકારી ખેતીવાડી ખાતામાંથી આકાશવાણી મટે :ધા જ 
કર્મચા” ખો લેવાય એ યો!જતા પણુ નિષ્ફળ ગઈ, અ 'નષ્કૂજતાનું કાર્ય એ છે 
કે એ કર્મચા* ઓને પ્રમે:ગશન મળતાં તે પોતાની ફળ ઓફિસમાં પા! ચાલ્યા 
જતા અતે કરીથી નવા માણુસોને તાલીમ આપવી પડતી, બીજ કાર્ણુ એ કે 
તેઓ પોતાને કૃવિ મંત્રાલયતા કર્મચારીએ માતતા, એટલે હમેશાં કાર્યકનોતે વધુ 
મહત્તત આપવાતે બદલે પોતાના મંત્રાલલના ઉપરીએને વધારે મહત્ત્ત આપતા. 

કર્મચારીઓની આવી તંગીતે કારણે ક્ષેત્રીય કાર્યકમો પૃરા કરી શકાયા 
નથી. વળી હમણાં પેટ્રોલના વધેલા ભાવોને કારણે ગ્રામવિસ્તારમાંથી લાવીને 

રજ્ કરવું પડતું રેકડિ'ગ પણુ મૉંઘું પડવાનું; તેથી માત્ર સ્ટાડેયોમાં તૈયાર 
કરેલા કાર્યકમો જ રજ કરવામાં આવશે. અભ્યાસ પરથી જણાયું છે કે કૃષિ 
અતે ઝૃહુવિષયક કાર્યક્રમો થોડુંક ભણેલા ખેડૂતો માટે ઉપયોગી તીવડે છે, 

કારણુ કે એનાથી તેમતા ઉત્પાદનમાં સુષારો થાય છે. એફ એ.એ., યુતેસ્કો, 
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યુ.એન.ડી.પી.તી મદદથી તૈયાગ કરવામાં આવેલા ખેતીવિષયક શિક્ષણુ તેમ જ 

તે જ વિષયનાં ઉપયોગી સાહિત્યના પરિચયના કાર્યકમો પણુ યોજવામાં 

આવેલા. ચૂંટેલા 100 જિલ્લાઓના 10,₹0,000 ખેડૂતો અક્ષરસાત મેળવે, 

તેમ જ 60,00,000 ખેડૂતો કૃષિ વિજ્ઞાનમાં માદિતી મેળવે તેવે! તેમનો 

પ્રયોગ હતો. 
જેકે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી ગ્રામવિસ્તારના કા્યકમોનું સ્વરૂપ બદલાઈ 

ગયું છે, ત્રામ-નગર્વિસ્તારોનો જદો ખે કલાકતો કાર્યકમ શરૂ કરવામાં આવ્યે 
છે. બંને વિસ્તારના શ્રોતાઆતે અનુકૂળ એવે! મતે[રંજક કાર્યકમ પણુ 20 

મિનિટ માટે આપવામાં આવે છે. 30 મિનિટ નહેર માહિતી, કુટુંબતિયોજન, 

સમાજકલ્યાણ, બચત યોજના, આરૅૉગ્ય વગેરેતા ફાળે નય છે ને 30 [મૉતિટ 

ઇવિવિષયક માહિતી, સમાચાર્ અતે [શક્ષણુના ફાળે જાય છે. 

ઞહાયક-કેનદ્રો ઉપરથ્રી પણુ આવ! કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવામાં આવે 

છે. પણુ ત્યાં કર્મચારીખ0ોતી એ.૭પતે કારણે અગાઉથ્રી મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપરથી 
કહેર્ થયેલા કાર્યકમો વધુ આવે છે અતે સ્થાનિક કાયેકમોનું પ્રમાણુ ઓછું છે. 

'બેતર્ અતે ઘર” શીર્ષક નીચે ચાલતા કાર્યકમોમાં ગઝૃહિણીઓને કેન્દ્રમાં 
રાખીતે કાર્યક્મ યોજવામાં આવતા હોય એમ લાગે, પણુ એના કરતાં ઊલટું 
જ છે સ્ત્રીએ સામૂહિક શ્રવણુ રૅડેયો સાંભળવા જતી જ ન હોવાથી 30 
(માતિટ્ત[ ખાસ બહેતે। માટેના કાર્યકમો પણુ ભાગ્યે જ સાંભળવામાં આવે છે. 

ખૂબ જ રસપ્રદ નહીં બતે ત્યાં સુધી સ્ત્રાઆ તો આવા કારયેક્રમા પરત્વે 

આકર્ષારો જ નહીં; તદુપરાંત માત્ર તેમતી મહત્ત્વતી જર્રિયાતોતે લષ્ટ્યમાં 

રાખીતે પણુ જે કાર્યક્રમો તૈયાર કરવામાં આવ્યા નહોં હોય તોપણુ તેમતે 
ખાસ રમ તો નહોં જ પડે. 

મુવિ અતે ઝૃહ પ્રસારણુતો કાર્યકમ તો સારે! હતો, પરંતુ જ્યાં સુધી એ 

માટેનાં ટ્રાન્સમિટરો જિલ્લાએમાં ન આવે ત્યાં સુધી તેનું ખ્યેય પાર્ ન પડી 

શકે, તે સાચા અથમાં “સ્થાનિક' ન બતી શકે. 

જે દેરાં વિકાસ માટે મથામણે નથી કરવાતી હોતી એ દેશેમાં પણુ 
સ્થઈતેક રેડેયો તરફનું વલણુ ઉલ્લેખતીય હોય છે. બ્રિટતમાં એ હમણાં શરૂ થયું. 
અમેરિકામં તે. ઘણાં વર્ષોથ! સ્થાનિક પ્રસાર્ણુ વ્યવસ્થા છે જ. પ્રત્યેક નાના 

શહેર્તે એનું અ'ગડ પ્રસારણુ-કેન્દ્ર છે, જેનું મુખ્ય પ્યેય ત્રામજનતાની સેવા 
કરવાનું છે. 
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પ્રાન્તીય અતે સ્થાનીય પ્રસારણુતંત્ર વ્યવસ્થિત કર્યા (સિવાય સામૂહિક 

પ્રસારણુનાં સાધનોનું કેન્દ્રીમકરણુ કરવું નિરર્થક છે એ સાબિત થઈ ચૂકયું છે. 

આવાં નાનાં કેન્દ્રો દારા જ રાષ્ટ્ર અને વિશ્વના પરિપ્રેદ્યમાં સ્થાનિક કે પ્રાન્તીય 

સમસ્યાઓતે સાચે! ખ્યાલ આવી રાકે. 

આપણા દેશમાં દરેક પ્રાન્તની જદી ખે।લી છે. મુખ્યત્વે વપરાતી ખોલીમાં 

પ્રસારણુ થતું હેય છે, પણુ આપણા દેશમાં એટલી બધી ખેો।)લીએ ખેલાય 

છે ક એક બેમાં થતું પ્રસાગ્ણુ એ જ પ્રાન્તતા ધણા લેકેતે સમજતું નથી. 

આથી ઝન્દરીયકરણ થયેલો એક કાર્યકમ રાજ્યતા બીજા ખૂણે નકામો 

થઈ જાય ! ખેડુતોતે તેમના ખેતરતી સમસ્યાઓનું [નિવારણુ કરે તેવા કાર્યડમોમાં 

રસ હોય છે. એ માટે ખેડૂતોતે સ્ટ્ડિયામાં લઈ જઈ તેમની મૃશકલીએ, તેમણે 

કરેલા પ્રયોગો અને તેનાં પરિણામે! વિશે બીજાએને સંભળાવનું જેઈ ગમે. જ્યાં 

દ્રાન્સમિટર ઘણું દર હાય ત્યાં ખેડૂતોતે સ્ટુડિયોમાં લાવી શકવાનું શકય બની 

શકતું નથી. માત્ર આવાં સ્થાનિક કૅત્દ્રો જ જે તે પ્રદેશતા પ્રશ્નો, લેકરો, 

ન્નણીતાં સ્થળો અતે વાતાવરણથી પાર્મચત હોય તે કારણે પ્રસાગ્ણુ અસરકારક 

ખતી રાકે. 

આવાં સ્થાનિક કેન્દ્રો ઉપરથી જે તે પ્રદેશતી ખોલીમાં સમાચાર પણ પ્રગટ 

કરી શકાય. ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકામાં આવાં કેન્દ્રો ઉપરથી સ્થાનિક લે।કેતી 

જરૂરિયાત સંતોષાય એવા સમાચાર પ્રસારિત થાય છે જ. આપણે ત્યાં નંગર-ત્રામ- 

વિસ્તારો માટેના કાર્યકમોમાં જે સમાચાર પ્રસારિત થાય છે તે સામત્રી અને 

ભાષાસંદર્સે પ્રામજનતા માટે તીરસ અતે કાઠંત પુરવાર થાય છે. 

તાલુકા પંચાયત સર્મિતિ, જિલ્લા વિકાસ યોજના જેવી ખાખબતોમાં 

ત્રામજનતાનતે ર્સ હોય, તેમતે માટે સંસદ કૅ લે।કકસભાની વાતો શા કામની $ 

માત્ર સ્થાનિક કેન્દ્રો જ તેમના રસ સંતોષી શકે. તેમતે તો સહકારી કામોના 

વિકાસમાં, મ્રામ ઉદ્યોગોમાં, સિંચાઈમાં, ગામડાંના રસ્તાઓના નિર્માુમાં, જમીન 

અને ખેતીની સમસ્યાઓમાં રસ છે. આ બધું તેમતા જીવન સાથે સંકળાવેલું છે. 

સ્થાનિક કેન્દ્ર જિલ્લાના અધિકારીઓ, પંચાયતો, સમાજસેવક, શિક્ષકે।, વેપારીએ 

અને ખીન્નએઓ પાસેથી આ સમાચારે! મેળવી શકે અતે પૂરમાં ધોવાઈ ગયેલા 

રસ્તાઓ, ખોરવાઈ ગયેલા બસવ્યવહાર વગેરે 1વેશે લે કે।તે સૂચના આપી રકે. 

એક સ્થાનિક વર્તમાનપત્રનું જેટલું મૂલ્ય હોય તેટલું આવા સ્થાનિક કેન્દ્રનું 

મૂલ્ય હોઈ શકે. જેકે આ કેન્દ્ર વધુ સસ્તું પડે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર ઉપર્ 
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એ અસર કરી શકે, સામાજિક પ્રશ્નોમાં સ્થાનિક જનતાના અભિપ્રાય ઘડી શકે, 
આવાં કેન્દ્રો પોતાને માટે નિયત સમય નક્કી કરી શકે, જે શ્રોતાવર્ગને અનુફૂળ 
હોય. આકાશવાણી અતે જિહ્લાના જદા જદા ક્ષેત્રના અધિકારીઓએ સાથે 
મળીને કામ કરવું જેઈ એ, તો જ કેઈ પણુ કાર્યકમતે સફળ બનાવી 
શકાય અને આ રીતે સાથે મળીને કામ તો જ થઈ શકે નને જિલ્લામાં ટ્રાન્સ- 
મિટર હોય. 

સ્થાનિક કેન્દ્રો ઉપર પ્રનન પણુ ભાગ લઈ શાકે. એમને તો જ આ કેન્દ્ર 
પોતાનું કેન્દ્ર લાગે. સ્થ્રાનિક પંચાયત, મહિલામંડળ, શિક્ષકે, વિધાર્થી એ દરૅકતે 
કેનદ્રરી સાથે મળીને કામ કરવાતી હે[ંશ થાય એવું કરવું જેઈ એ. આ લે કેના 
ઉત્સાહથી કાર્યક્રમો! નિષ્ણાતો દારા પ્રસાર્ત ન થયા હોવા ૭તાં સફળ તીવડે 
છે. છેવટે આકાશવાણી જે કરવામાં આટલાં વર્ષોથી નિષ્ફળ નીવડુયું છે તે આવાં 
સ્થાનિક કેન્દ્રો ૬!૨। થતાં પ્રસારણુથી થઈ શકે. 

ચંદા સમિતિએ સમકક્ષ યૃપિક્ષેત્રો માટે આગવાં પ્રસારણૂ કેન્દ્ર ખોલવાની 
ભલામણુ કરી છે. 250 જેટલાં આવાં કેન્દ્રો ખૂલી શકે. પ્રત્યેક કેન્દ્રની સીમા 
40થી 6ક કિ.મિ. જેટલી હોઈ શકે, જેથી આકાશવાણી કર્મચારીએ અતે 
ગ્રાસમજનતા વચ્ચેનો સંપક સરળ બતે. 

આવા કાર્યક્રમો આખો દિવસ પ્રેસા'રત કરવા અનિવાર્ય નથી. આરીગ્ય, 
સુખાકારી, પોષક આહાર જેવા વિષષો! પરની સામગ્રી શ્રોતાઓના અનુરૂળ સમયે 
પ્રસારિત થઈ શકે, સાંજના સમયે વિવિધ ભારતી ન્ટેવા અત્યંત લોકપ્રિય કાર્ય- 
કમો।નું પ્રસાર્ણુ પણુ થઈ રાકે. 

આવાં સ્થાનિક કેન્દ્રો કેન્દ્રી આકાશવાણી હેઠળ જ હોવાં જરૂરી નથી, 
પણુ જે હોય તો સ્થાનિક બ્યવસ્થાપકતે યોગ્ય લાગે તે રીતે કાર્યકમોનું આયોજન 
કરવાની સંપૂર્ણું સ્વતંત્રતા આપવી ન્નેઈ એ, પણુ આવાં કેન્દ્રો ચલાવવામાં સ્થાનિક 
સાધતા કેટલી મદદ આપી શકે એ શંકાસ્પદ વાત છે. આથી આવાં કેન્દ્રો 
આકાશવાણીના ભાગરૂપે જ ચાલી શકે. જ્યારે આકાશવાણીના પુનતિર્માણુ વિરો 
ચર્ચા કરવામાં આવે ત્યારે આ પ્રશ્ન હાથ ધરવે। નજ્નેઈ એ, પણુ જે કેઈ આવાં 
કેન્દ્રો ચલાવે તેની પાસે પૂરતું આથિક ભંડોળ અતે યોગ્ય કમચારીઓ હોવાં 
આવશ્યક છે. આ કર્મચારીઓ પ્રસારણુના કામથી પૂરેપૂરા વાકેક્ હોવા જેઈ એ. 
ગ્રામવિકાસ અતે ખેતીવાડી જેવા કાર્યકમોની રજૂઆતમાં નિષ્સાત હોવા ન્નઈ એ. 
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પણુ અપૂરતા પુરસ્કારતે પરિણામે આવા કાર્યક્રમોની દશા પણુ “ધર્ અતે ખેતર” 
કાર્યકમ જેવી ન થઈ જય, એનું કંઈ કહેવાય નહીં ! 

આ નાણાભંડાળ કેવી રીતે એકત્ર કરવું! પંચાયત જેવા સ્થાનિક એકમે 
આમાં ઉઘરાણું કરીને ફાળા એકત્ર કરી શકે. કેનદ્ર સરકાર પણુ આમાં મદદ 
કરી શકે, રાજ્ય સરકાર પણુ કેટલીક સગવડે આપીતે મદદ કરી શકે. વર્તમાન 
ત્રામવિસ્તારના કાર્યકમોમાંથી બચાવેલાં નાણાં આ ખોટ પૂરવા ઉપયોગમાં લઈ 
શકાય. આવાં કેન્દ્રો સાઇકલ, ટોર્ચ, રેડિયાસેટ, સાખ, કાપડ, જંતુતાશકા, પોવક 5:# - 

-] 

ખોર્ક, સાદ: ઔષવે વગેરે ઝેવી શ્વહેરાતો તસારિત કરી શકે. “યુવવાણી 
થોડી વિદેશ સેવા, દૂરદર્શન ડૈન્દ્તી સ્થાપના વગેરે કાથી નાખી ગ્રામજનોને 
ઉપયે[ગી કાર્યકમો માટે પૈસા બચાવી શકાય. ગામડા માટે પ્રસારણુતંત્રતા વિકાસ 
અને ઝુધાગ્ણા માટે જે નણુ!નંડોળ વપરાવું જેઈ એ તે વિશેનો સરકારી અંદાજ 
એછે! અતે અપૃણું % રશ્યૉ છે. 

બા“કો અતે સ્રીઓ માટેના કાર્યકમોતી આકાશવાણીની વતેમાન અહતને 
આવ! સ્થાનિક કર્યકમો દ્ર કરી શકે. અત્યારે મુકતા પરચૂરણુ હળવા કાર્યરત 

બદલે આવ! ઉપયેગી કાર્યકમો પ! વધુ સમય આપી શકાય. 
અંતમાં, આ પ્રકારના ઉપયોગી કાયકમેો માટે શંડેયો અતે ટી.વી તી 

ગુણુવત્તાનું મૂક્યાંકન થવું જ ન્તેઈ એ ભારતમાં અતે ભારતતી બહાર પણુ એવી 

લાગણી પ્રવત છે કૈ ટી.વી. કરતાં વધુ સારી રીતે નહીં તો! ટી.વી. જટલા જ 

યોગ્યતાથી રેડિયો પગુ આ પ્રકારના શૈક્ષાણુક આદિ કાર્યકમો સારી રીતે રજ 
કરી શકે તેમ છે; અને તે પણુ ટી.વી. કરતાં એ!૭ા ખચ. જે આજ કરતાં પણુ 

ર્ડેયોસેટ સસ્તા કરવામાં આવે તો આપણા દેશતી લગભગ 80% પ્રન્ન 

રેડિયો! વસાવી શકે તેમ છે. આજે લગભગ 1,50,00,000 જેટલાં ર્સિવરેો 
છે જ અતે આપણે ૬ર વર્ષે નવાં 20,00,000 ઉતપાદન કરીએ છીએ. ટી.વી. 

વધુ સારી કામગીરી આપી શકે એ નિવવાદ છે, પણુ આપણા જેવા ગરીબ 
દેશમાં એતે પ્રચાર-પ્રસાર પોસાય નહીં, આટલા માટે જ જ્યારે ગંભાર્ વિષયે 
ગિક્ષણુ કાર્યકમ આદિ માટે પસંદ કરવ!ના હોય ત્યારે સૌથી પહેલાં તો એ જ 
વિચારી લેવું જેઈ એ કે કયા માષ્યમતે ઉપયોગ અહીં ઉચિત તીવડરે. 

આગળના પ્રકરણુમાં ટી.વી. ઉપરથી પ્રસારિત થયેલા “કૃષિદરન” કાર્યકમ 
વિશે આપણે વાત કરી. આજે દિલ્હી કૈન્દ્ર ઉપરથી અઠવાડિયામાં ત્રણ 

દિવસ આ કાર્યકમ પ્રસાર્તિ કરવામાં આવે છે. એટમિક એનજે કારા 
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અપાયેલા 90 ટી.વી. સેટ પર લોકો આ કાર્યકમ જએ છે. ખેડૂતોતે કૃષિવિષયક 
તાલીમ આપવાતેો! આ કાર્યકમતે મુખ્ય હેતુ છે, દરેક ગામડામાં ટી.વી. સેટતી 
સાથે સાથે 20 સભ્યોની “ટેલિક્લબ' સ્થાપવામાં આવે છે. એવું માનવામાં 
આવતું હતું કે રેડેયો કરતાં ટી.વી. વધુ પ્રભાવશાળી નીવડશે. અણુસંશાધન મથક 
અને ખેતીવાડી સંરો|ધન-કેન્દ્રે કરેલા સંશોધન પરથી આવું નથી જણાતું. 

હવે “સાઇટ' દારા કૃવિદર્શન પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. 
જુષિમંત્રાલમ તર્કથી “સાઇટ' માટે તીચેનતા હેતુએ! “નિર્ધારિત કરવામાં 

આવ્યા છેઃ 

1. માદિતી-પ્રસારૂણુ અને પડતર જમીન પરતા વાવેતર્ વિશેના પ્રાયોગિક 
કાર્યકમે।, દા.ત. પશુ-સંવર્ધન અને મરઘી-ઉછેર, મુખ્ય પાક ઉ:પાદન 
માટે ભલામણો, તેતું વેચ!ણુ, વહીવટ વગેરૅ. 

2. જિલ્લાવાર ફુવિવિવયક સાધતોની યોજ્નાતી માહિતી, જેમ કે, શિયારણુ, 
ખાતર, ખેતીવાડીનાં સાધતે, બજ્નરવ્યવસ્થા, 1ધિરાણુ આદિ. 

3. જંતુનાશકો (વિષયક સંપૂણું માહિતી. 
4. હવામાન સમાચાર તેમ જ બન્નર ભાવે!તી સંપૃણુ માહિતી. 
5. સફળ ખેડૂતોની સત્ય ધટતાએ, અતે એ પ્રકારના પ્રેરણાદાયક કાર્યક્રમે. 
આ કા્યક્મનતી યોજતા અને પૂવતેૈમારી એ કૈન્દ્રસ્થિત સર્માતિતી અને 

રાજ્ય સરકારતી જવાબદારીઓ છે. રાજ્યના કુષિવિભાગો, એ વિસ્તારના કૃવિ- 
વિભાગો અને એ વિસ્તારનાં યુષિ મહાવિદ્યાલયમાંથી એમન! પ્રતિનિધિઓની તેમાં 
નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે. 

ઉપત્રહતે પોતાની કેટલીક મર્યાદાઓ હોવાથી અતે ખે કલાકથી વધુ સમય 
ખેડૂતભાઈ એ ટી.વી. ન્નેવા માટે સામૂહિક રીતે ભેગા મળી શકતા ન હોવાથી, 
રોજ 24 કલાકને કાર્યકમ પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. પણુ ઉપત્રહતે એક 
“વીડિયે' ચૅનલ અતે ખે “ઓડિયો ચૅનલ હોવાથી પ્રત્યેક ત્રિભાષી એકમે! મારે 
માત્ર 30 મિનિટનો! દૈનિક કાર્યકમ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે 
હિન્દીમાં 30 મિનિટનો મતોરંજન કાયેક્મ પણુ પ્રસારિત થાય છે. 

એક જ ચિત્રમાં એક સાથે ખે ભાષા આવવાથી ખેડૂતના મન પર્ તેતી 
શી અસર પડે છે તે' સાઇટ'થી જણાશે. આ પ્રમાણે એડિસાનો ખેડૂત દિવસના 
રોજ 30 મિનિટ મતેરરંજન અતે સમાચાર હિન્દીમાં અતે 530 મિનિટ પ્રાદેશિક 
ભાષામાં શિક્ષણુાત્મક ટી.વી કાર્યકમ નનેઈ રાકશે. હિન્દી કાર્યકમ ખેડૂતોને 
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વિકાસ, ખેડૂત-ધિરાણુ વિકાસ યોજના, કુવિવિષયક અન્ય કાર્યકમો વિશે 
માહિતી આપે છે. વળી સ્ત્રીઓ માટે પણુ બાળઉછેર, ઝૃલ્વ્યવસ્થા જેવા કાયેકમે! 
આપે છે. સમાચાર, ખબન્નર ભાવ અને ખેડૂતોતે ર્સ પડે તેવા અન્ય કાર્યેકમેને 
પણુ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રાદેશિક ભાષાના શૈક્ષણિક કા્યેકમોમાં ખેતીના 
પ્રયોગો દર્શાવવામાં આવે છે. 

પ્રત્યેક પ્રાંતમાં કવિ સલાહકાર્ મંડળીની સ્થાપના કરવામાં આવરો. પણુ 
“સાઇટ' તરફ્થી હજી એ જણાવવામાં નથી આવ્યું કે ખેડૂતો વચ્ચેતી ચર્ચાએ 
વિરો શી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે જેથી ભાવિ ચે।જના સ્પણે બને. 

આટલી બધી કાર્યકમ વિવિધતાને 30 મિનિટમાં કઈ રીતે પ્રસારિત કરી 
શકાય એ એક પ્રશ્ન તો છે જ. ખેતીવાડીને રાજ 15 મિનિટ ફાળવવામાં આવી 
છે. કુવિ મંત્રાલય દ્દારા આ વાતને બહાલી આપવામાં આવી નહીં, પણુ આ 
ભાષાકીય મુશ્કેલીના સમયમાં આથી વધુ રાકય તો નથી જ. આખાય “સાઇટ'તી 

અસરક!રકતા કુવિદર્શન કાર્યકમ પરથી ન્નણી શકાય છે. કુષિદર્શનતે કાર્યકમ 
શરૂ કર્યા ત્યારે માત્ર અર્ધા સભ્યો જ કાર્યકમ જેવા આવતા હુતા અતે ધીરે 
ધીરે તેમાં પણુ ધટાડો થતો ગયે. 

સભ્ય નથી તેવા પ્રેક્ષકો પણુ જૂજ સંખ્યામાં જ કાર્યકમ નેવા ન્નય 
છે. ઝુલ મળીને માત્ર 10થી 20 માણુસોે જ ભેગા થાય છે. ગામના ખેડૂતોનો 
ત્રીજો ભાગ પણુ કૃષિદશન ન્નેતો નથી. એતે બદલે ચલચિત્ર અતે તેતે લગતા 
કાર્યકમો નેવા માટે ટોળાં ઊભરાય છે ! કેમ આમ? 

સંશોધન દ્દારા ન્નણુવા મળ્યું છે 8 કાર્યકમો અતુચિત હોય છે. થેાડા 
ગ્રેહ્નકા જ માંહતીની ભાષા સમજ રાકતા હોય છે. અથવા તો પરિભાષામાં 
આવતા અંગ્રેજ શખ્દો, મેદ્રિક પરદ્ધાતેનાં તોલમાપ તો 90% સ્ત્રીએ નથી સમજી 
શકતી. ધણી વાર્ વળી ટી.વી. સેટ કામ આપતા બંધ થઈ જય છે, એ «દું ! 
1970તો “ઈસરે'તો અહેવાલ જણાવે છે કે કૃવિદર્શન કાર્યકમોતો 1396 ભાગ 
લોકો જેઈ શકતા નથી તેનું કારણુ છે વીજળી અથવા એવી ખીજ મુરકેલીએ. 
પરિણામે ખેડૂતો પર તેતી શી અસર થઈ તે ન્નણી શકાયું નહીં. રેડિયો અતે 
ટી.વી.માં ક્યું વધારે અસરકારક છે તે '“સાઇટ'ના પ્રયોગો પરથી જણાશે, 
“તે એને સ્વતંત્ર રીતે અને નિષ્પક્ષ રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો | અને 
આકાશવાણી અતે “ઈસરે['તા દખાણુ નીચે ન હોય તેવા સ્વતંત્ર એકમ દારા જ 
'સાઇ2'નું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે તો સાર્. 

પમન્ય.-૧ જુ 
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ખે ખાસ મુદ્દા આ મ્રામવિસ્તારના કાર્યક્રમોનું પથક્કરણુ અને વિવરણુ 
કર્યા પછી હાથ આવે છે. એક તો, જે રેડિયો અતે ટી.વી.તો પ્રચાર-પ્રસાર 
આખાય દેશને ખૃણેખૂણે તહીં કરવામાં આવે તો આવડા મોટા દેશમાં, મ્રામ- 
વિસ્તાર માટેના પ્રસારણુતી બંધી જ યોજના ઝાઝી અસરકારક નહીં નીવડે. 
અતે ખીજ, સંશોધન પછી, પૂર્વયોજતા અનુસાર, ત્રામવિસ્તાર્ના નાના નાના 
લેોકકસમુદદાયના ખાસ પ્રશ્નો અતે પરિસ્થિતિઓને ઉપલદ્દયમાં રાબીને વિરિણ 
અને સંકુલ કાર્યકમો તહીં યોજવામાં આવે તો આ કાર્યકમો ત્રામજનતા ઉપર 
હેકી બેસાડવામાં આવ્યા હોય એવા જ રહી જરે અતે પ્રસાર્ણુ દારા ગ્રામ 
પુનનિર્માણુની યોજતા આખી એળે જશે. 



9* આકાશવાણી અને તેને શ્રોતાવર્ગ 

જનસાધારણુને ઉપયે।ગી એવું કોઈ પણુ તંત્ર કે જે સરકારી ઇક્નર।શાહી 
તીચે કામ કરતું હોય, જેમ કે આકાશવાણી -- એની જવાબદારી માત્ર સરકાર 
તરફ જ નહીં, પરંતુ તેના ગ્રાહક પ્રતેની પણુ રહેતી હોય છે. આકારાવાણીતી 
પ્રથમ જવાબદારી તેના શ્રોતાઓ પ્રત્યેની રહે છે, કેમ કે પ્રસારણુતો સમમ્ર હેતુ 
તેઓની વિવિધ જરૂરિયાતોતે સંતોવવાનો હોય છે. એવા ઉપાયે! શોધવા નનેઈ એ, 
જેના કારણુ ઇન્નરાશાહી પ્રસારણુ વ્યવસ્થાને શ્રોતાગણુ પ્રત્યેની તેની ઉપયો!ગિતાનો 
તાગ કાઢવે। સરળ પડે, 

આપણા જેવા સમાજમાં શ્રોતાગણુ તરફની જવાખદારી માત્ર તેઓ માગે 
છે તે પ્રકારનું મતોરંજન પૂ રું પાડવાથી જ પૂણુ થતી નથી. પ્રસારણુતંત્રની 
સામાજિક જવાબદારી એ પણુ છે કે શ્રોતાસમુદાયનાં સંશોધનનાં પાર્ણામેનું 
અર્થધટન કરવું અને તે પણુ જવાબદારીઓના સંદર્ભમાં રહીને શ્રોતાઓને 
માહિતગાર કરવા અતે શિક્ષણુ આપવું તથા સારા મનોરંજન માટે તેમની ર્ચિ 
કેળવવી. આને કારણે ટીકાત્મક વક્ષણા ઊભાં થાય કે આકાશવાણી પ્રન્નના 
રુચિતંત્રને ધડનાર આપખુદ તત્ત્વ છે, તે' એન્મા પ્રત્યુત્તર આપી શકાય ક્ર 
આકાશવાણી પોતાના શ્રોતાઓતી માગણી પૂરી કરવા પૂરતી સેવાએ આપે છે. 
અતે આ એક સામાજિક જવાબદારી છે જેતે આકાશવાણી તેના કાર્યકમોમાં 
પૂર્ણ કરવા પ્રયત્ત કરે છે. સ્ત્રીઓ માટેના, શાળાઓ માટેના, પછાત ન્નતિ 
અને અન્ય જૂથે માટેના કાર્યકમ અહીં ગણુનામાં લઈ રાકાય. કુટુંબનિયોજન 
ઉપરના કે આરેગ્ય સુધારણાના કાર્યકમો તથા સુખાકારી અંગેના કાર્યકમો 
કદાચ જનર્ેજક ન ખને, પણુ આપણા લોકને તેની જરૂર છે અને તે મળવા 
જ જેઈ એ. 

ખંધારણુતા ઉદ્દેશોને ઉત્તેજન આપવું એ પણુ એક સામાજિક જવાબદારી 
છે, તયા આકાશવાણીખે લોકશાહીના બખિનસાંપ્રદાયિકતાના અતે સમાનતાના 
આદર્શોને કાયદા સમક્ષ ટેક્રો આપવો! અનિવાર્ય છે. 
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વિલ્બર શ્રામ તેમના પુસ્તક “રિસ્પૉરન્સાબિલીટી પ્નિ માસ કોમ્યુનિક્રેશન'માં 
કહે છે કે આપખુદ સમાંજ (સિવાય ખીજે બધે જનતા ગમે તે પ્રકારતી આમ- 
સંચાર પહતિ મેળવી શક્રે છે અને તેતી જરૂર પણુ હોય છે. પ્રસાર્ક એ જન- 
સેવક છે અને જનસેવકેને હટાવા રાકાય તથા બદલી પણુ શકાય છે, સિવાય 
ક જ્યાં આપખુદ પરહાતિના એક અંશરૂપ પ્રસાર્ક હોય છે ત્યાં પ્રસાર્ક અને 
સરકારને દૂર કરવા માટે કાતેતી જરૂર ઊભી થાય છે. પણુ જ્યારે પ્રસારકે 
વ્યવસ્થિત હે।ષ અતે શ્રોતાઓ અગ્યવસ્થિત હોય, ત્યારે શ્રોતાએ પોતાના 
વિચારો પ્રસાર્કોતે કેવી રીતે જણાવે ? પોતાની જરૂરિયાતોને યોગ્ય એવી સેવા 
%વી રીતે લઈ રાકે ? 

જનતાનાં ખીન્નં કેટલાંક હિતોની જેમ પ્રસારણુતંત્રના સંદભેમાં પણુ સંસદ 
નાગરિકનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાતે દાવે। કરે છે, પણુ સંસદની ભૂમિકા આ ક્ષેત્રમાં 
નિરાશાજનક જણાઈ છે. નિમણૂકની બાબતોમાં, બહતી અંગે અતે સેવકોની 
સેવાઓનાં ધારાધોરણો અતે આથિક મદદની માગણી અંગેની ચચાંએ વખતે 
થતાં વ્યાખ્યાતા તથા પ્રશ્નોને બાજુખે રાખતા પ્રસારણુતી પ્રગતિ અંગેના સરકારના 
દાવાતે સંસદે સ્વીકાર્યો છે, જેનો પાયો નવાં ખૂલેલાં મથકે, નવાં પ્રસારણુ- 
કેન્દ્રોતી સ્થાપના, નવી વિદેશ સેવાઓતી રજુઆત, સંગીત-સ્પર્ધાએ અતે 
અન્ય મણાવી રાકાય. 

સરકારના દાવાને શાસક પક્ષના સભ્યોએ સહેલાર્ધથી સ્વીકાર્થાય છે જ્યારે 
જેઓ વિરોધમાં છે તેએ વારંવાર કહે છે કે પક્ષીય પ્રચારાર્થે આકાશવાણીતે 
ગેરઉપયેગ થયે! છે. જેકે સંસદસભ્યો પ્રસારણુના પ્રશ્નોને વધુ ઊંડાણુથી 
નળણુવાની અપેક્ષા રાખી શક્રે નહીં, કેમ કે પરિણામે ક્ષુદ્ઠ અતે નિમ્ન સ્તરની 
તરડ્રેણુ કરતી પ્રસારણુતીતિના વાસ્તવિક મુદ્દાએ અતે તેતે। વ્યવહાર એક 
બાજુએ રહી નનય છે. 

ગ્રેસ દ્રારા આ ક્ષેત્રમાં સારું કાય થાય છે. દરૅક અખબારમાં નોંધ દારા 
અતે ધણાં સામકયિક્રેએ કટાર ઠ્રારા નિર્મામિત રીતે રેડિયો અતે ટી.વી.ના 
કાર્યક્રમનું વિવેચન ક્ષું' છે. નનેકે એ બધું ગુણુની દણિએ સમકક્ષ નથી, પણુ 
એકંદરે આમ-શ્રોતાવર્ગતી, કાર્યકમોના આયોજન અંગેના કૈટલાક સારા મુદ્દાઓ 
વિશેની, કાર્યકમોના સજન અંગેની અતે કાર્યક્રમોને રજૂ કરવાની સમજરાક્તિને 
વધુ સારી બનાવવામાં એ મદદકર્તા તીવડે છે. વધુ જમ્રત પ્રેક્ષકવગે પ્રસારકને 
તેના કાર્યમાં વધુ સભાન બનાવે છે; પણુ પ્રેસનું વિવેચન ધણુ ભાગે અમુક 
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કાર્યક્રમના ગુણુદ્યોવ પર કેન્દ્રિત થતું હોય છે. આપણા સમાજમાં પ્રસારણુની 
ભૂમિકા, આતા ઉપર્ રહેલ સરકારના અંકુશનું સ્વરૂપ, શૈક્ષણિક કાર્યકમે।નો 
પ્રભાવ અતે ભાવિ વિકાસની રેખાઓ જેવા વિશાળ મુદ્દાઓ પર્ ભાગ્યે જ 
વિવેચકો પ્યાન આપે છે. 

ન્નેકે આવું [વવેચન પણુ અપેક્ષિત અસર ઉપનનવી રાકયું નથી કેમ કરે 
જેઓ સત્તાસ્થાતે છે તેઓ એતે મહત્ત્વ નથી આપતા. આલોચકરાતી જ 
આલોચના કરવા માંડે છે. 

અખબારતી વ૧િરોરણ કટારો અતે તંત્રીલેખોએ પ્રસારણુના કેટલાક વિશાળ 
મુદ્દાઓ પર્ ચર્ચાએના પ્રયત્તો કર્યા. જનતાને એક કે ખીનજ્ન આવા મહત્ત્વના 
મુદ્દા પર્ શિક્ષણુ આપવાની ઝુંબેશ કેક જ વખત ઉઠાવાઈ છે. અમુક 
મહિનાઓમાં માત્ર એક જ લેખ કારા જનતા પાસે આવા મુદ્દાઓ રજ કરી 
રાકાય નહીં. 

સત્તાવાર સલાહકારતંત્રો સરકાર દારા તિમાય છે કે જે સામાન્ય કાર્યકમો! 
તથા વિશિણ પ્રકારના કાર્યકમો અંગેનાં સૂચના આકારવાણીતે આપે છે, જેમ 
કે સંગીત કેન્દીય સમિતિઓ ઉપરાંત મથક માટે પણુ જુદી જદી સમિતિઓ 
છે; જે સામાન્ય કાર્યકમો માટે છે. તો ત્રામ્ ઔઘોગિક અતે આદિવાસી 
સલાહકાર સાંમેતિએ વર્ષમાં ખેથી ત્રણુ વખત મળે છે. આકાશવાણીના 
કર્મચારીઓનો અનુભવ જ છે કે આનાથી મોટે ભાગે કેઈ ઉપયે।ગી હેતુ સર 
કરી શકાતા નથી. જ્નેકે આ સાંમોતિબાતી બ્િતઅસરકારકતાતે માટે તથા 
આમમશ્રોતાએ1નું પ્રતાનધિત્વ કરવામાં પણુ તેમની અક્ષમતાને માટે ધણાં કારણો 
છે. એમાં મુખ્ય કાર્ણુ તેમતી ગોઠવણી ગણાવી શકાય. 

સત્તાસ્થાને જેએા છે તેમના જેવી જ વિચારસરણી અહીં નિયુક્ત 
થયેલાઓની હોવાથી આ તંત્રનું વિવેચન સભાનતા સાથે દૂર રખાય છે. 

સલાહકારતંત્ર લોકમત અને તિષ્માતોનું જ્ઞાન, એ બંનેનું પ્રતિનિધિત્ત કરતું હોવું 
ભનેઈ એ. જ્યાં પ્રસારણુતત્ર વિશિછે સમજ આપી શકે તેમ ત હોય તેવા 
વિસ્તારોમાં આ સમિતિઓએ કેટલાંક સૂચતો કરવાં જેઈ એ. જેમ કે, વિજ્ઞાન 
અંગેતો કોઈ કાયેકમ, 

આકારાવાણી માટેતી સલાહકાર સમિતિ 1936માં (દિલ્હીમાં રચાઈ હતી. 
એમાં 14 સભ્યો] ઉતા. એમાંના કેટલાક બિતસરકારી જેઈ એ તો ડૅ.. ઝાકીર 
હુસેન, શ્રીમતી અરૃણુા। અસફેઅલી, લાંલા શ્રીરામ, પૌડેત હકસર, પ્રે. ખી. એન. 
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ગાંગુલી, શ્રી ગુમ મોહમ્મદ અતે પ્રે. એમ. એસ. સઈટદ્દે હતા. હવે પ્રશ્ન એ થાય 
છે કે આ પ્રકારતી સમિતિઓની નિમણુક કેણુ કરે? 

પિલાકગ્ટન સમિતિનો પુરાવો આપીએ તો તેમાં બ્રિટનતી ટ્રેડ યુનિયન 
કૉંગ્રેસે સલાઉકાર્ સમિતિઓ અતે શાખાએ। બી.બી સી. તરફી છે તેવે અંગુલિ- 
નિર્દેશ કર્યો હતો કેમ કે તેમતી નિયુક્તિ બી.બી.સી. દ્દારા જ થઈ હતી. વળી 
બી.બી.સી. દારા નહોં, પણુ રાષ્ટ્રીય પ્રસારણુ સલાહ સમિતિની સ્થાપના એક 
જુદા તંત્ર દ્દારા થવી જોઈએ. પરંતુ ભારતના હિતાર્થે કયું તત્ર વધુ યોગ્ય 
સાબિત થશે? કદાચ તેરાનલ કાઉન્સિલ ઓક માસ કોમ્યુનિકેશનનું જે સૂચન 
થયું છે તે આ ભૂમિકામાં બંધખેસતું આવશે. 

બીજ એ પણુ છે કે આ સલાહકાર સમિતિઓતી ભલામણોને કેઈ 
પ્રભાવ હોઈ શકે એમ આમવગે માનવા તૈયાર્ નથી. એતે વધુ અસરકારક 
બનાવવા મારે જાહેરમાં તેના પર્ ચર્ચા-વિચારણા કરવી જ્નેઈ એ. 

છેલ્લે ન્નેઈ એ તે! શ્રોતાવર્ગના પ્રતિનિધિત્વ વગરતી આવી સમિતિઓ 
બિતલોકશાહી અતે માત્ર ઉચ્ચ કક્ષાએ જ વજન આપનારી બતી રહે છે. 
ઉદાઉરણુ તરીકે લાઈએ તો સંગીત અંગેની સમિતિમાં સંગીતન્ત, રચયિતા અને 
સંગીતકાર એ તમામ સભ્યો તરીકે હોવા જેઈ એ, પણુ શ્રોતાવગેના પ્રર્તાનતધિઓ 
પણુ હોવા જરૂરી છે, જે તેમતે ચર્ચાઓતે ફળદાયી બનાવવી હોય તો ! 

ભારતમાં કમનસીખે શ્રોતાવ્ગ વ્યવસ્થિત નથી. જે કેટલીક અલ્પજીવી 
સંસ્થાએ બહાર આવી હતી તે પણુ આમ શ્રોતાવર્ગના ટેકાતી ગેરહાજરીતે કારણે 
મરી પરવારી. કેટલાંક રાષ્ટ્રોમાં પ્રસારણુસેવાના કાર્યક્રમની તીતિ પર્ પ્રભાવ 
પાડવાનું મહત્ત્વનું કામ ગમાવી શ્રોતાસમિતિઓઆએ કું છે. બ્રિટનમાં “વ્યૂઅસ 
એન્ડ લિસનર્સ' સંસ્થા છે. કાર્યક્રમની પ્રેજૃત્તિના એક કે બાંન્ન ક્ષેત્ર પર “નૅશનલ 
કાઉન્સિલ ઓક્ વીમેન' અને “નૅશનલ ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓક એડલ્ટ એડયુ કેશન' 
ઉપરાંત અન્ય જૂથે પણુ દબાણુ લાવે છે. 

ભારતમાં રાષ્ટ્રોય કક્ષાતી શ્રોતાર્સમિતિનું એક તંત્ર ઊભું કરવાતે 
સમય પાકી ગયે! છે. પ્રસારણુસેવાતે સુધારવા માટે આવાં જ તંત્રો દારા 
શ્રોતાઓ સક્િય ભાગ ભજવી રાકે છે. જયારે જ્યારે શ્રોતાઓને પોતાની ન્નતે 
કંઈ કહેનું હોય ત્યારે સરકારે તેમતી માગણીઓને તૉંધ્રમાં લેવી ન્નેઈ એ. ઉદાહરણુ 
તરીકે જોઈએ તો ફિલ્મ સંગીત પર પ્રતિબંધ મૂકવાતી અવિચારી તીતિને જ્યારે 
શ્રોતાઆ આકાશવાણી પરથી રૅૉડેયો સિલોન તરફ ઢળ્યા હતા ત્યારે બદલવી 
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પડી હતી ! ધીમે ધીમે આ મુજ્બ પ્રસારણુમાં રસ દાખવવાતી જૃત્તિ ફ્રેંડ યુનિયન 
સત્રીઓતી સંસ્થાઓ, સમાજ કલ્યાણુ તંત્રો, વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓ, યુનિવસિટી 
અતે ખીનઓમાં હોવી જેઈ એ અતે આકાશવાણી પર્ અસર પાડવી ન્નેઈ એ, 
જેથી કાર્યકમો! વધુ સારા થઈ રાકે. 

ટૂંકમાં આ બધાતે માટે તેમણે શ્રોતાઓ પ્રસારણુસૈવા માટે કંઈકે કરી 
રકે તેવી શેધ કરી તેતો ઉપયોગ પણુ થવા જેઈ એ. તેમના વિચારૉને, 
જરૂરિયાતોતે માટે યોગ્ય એવું માર્ગદર્શન હોય તો તે નિયમિત રીતે કરાયેલ 
પ્રેહ્કકા અંગેનું શાસ્રીય સંશોધન. આકાશવાણીના આયે।જનમાં અતે તેની 
રચનાઓમાં જે મુશ્કેલી ઊભી થાય છે તે આવા સંશેોધનતી ખામીનું જ 
પરિણામ છે. 

શ્રોતાએ તરફથી આવતા પત્રો! કેટલીક ઉપયે।ગી એવી મા હિતી પૂરી પાડે 
છે, પરંતુ યે!ગ્ય એવું માર્ગેદર્શેન આપી શકતા તથી. આકારાવાણી દર વર્ષે આવા 
હજારો પત્રો મેળવે છે, પરંતુ રચનાત્મક વિવેચત કે ઉપયોગી સૂચત પૂરું 
પાડનાર જૂજ સંખ્યામાં જ હો્ય છે. 

પ્રેહ્ક સંશોધનનું કાર્ય વ્યક્તિઓના મતતો અંદાજ લઈ અતે સમગ્ર 
પદ્દધાતિતે વહેંચી શકે. આમ આ સંશોધન કાર! ખે કામગીરી અદા થવી જરૂરી છે. 

એતે લીધે આ ક્ષેત્રમાં શાસ્ત્રીય પહ્તિ દાખલ થશે. વળી આ સતત ચાલતી પ્રકિયા 
છે કેમ કે જનતાની ટેવો અતે રચિઓ બદલાતી રહે છે. તેથીઃ કેટલીક માહિતીઓ 
ટૂંકા સમય માટે તો કેટલીક માહિતીઓ લાંબી અવધિ મારે ઉપયોગી બતે છે. 

1940માં શ્રોતા સંશોધનનું કાય શરૂ થયું. એ કાર્યથી લોકોની રચિઓ 
વિશે કેટલુંક ન્નણી રાકાયું, પણુ આ સંશોધનનાં પરિણામો કેટલીક વાર સત્તા- 
ધારીઓને માફક નથી આવતાં, એટલે એ કાર્ય બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. 

1952માં “ભારતીય શ્રોતાઓને શાતી જરૂર છે -- શાતી ઇચ્છા રાખે છે 
તેની જણુ પણુ ભારતીય સરકારતે છે', તેથી આવા કે!ઈ સંશોધન-કાર્યતી જરૂર 
નથી એમ નક્કી થયું હતું, પરંતુ '60 નતા દસકાતી મધ્યમાં ફરી પાછો એ તિણુંય 
ખદલાયે।. 

પ્રેહ્નકો અંગે થતા સંશોધનતી પદ્દતિઆ ધણી ન્નણીતી હોવાથી અહીં 
તેની વિસ્તારથી હણાવટ કરવી જરૂરી નથી. ન્નેકે કમતસીખે આ સંશોધન 
એકમમાં યોગ્ય કર્મચારીઓ નથી. પૂરતા પ્રમાણુમાં નાણાં પણુ તથી. આને માટે 
“ાન્ડિમન કારઊન્સલ જોર સે।રિયલ સામન્સ રિસર્ચે', “ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ 
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પબ્લિક ઓપીનિયન', જ ટાટા ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓક સોશિયલ સાર્યાન્સિસ' અને 
કેટલીક યુનિવર્સિટીના અમુક વિસાગા આવાં સંશોધતોનું કાર્ય ઉપાડે છે. 

કાર્યદક્ષ પ્રેક્ષકો અતે તેમતાં હિતો તેમની વતેણુક તથા તેમના વિચારો 

જાણુવા માટે આ રીતે તેમનામાં વિશ્વાસ ઊભો કરે છે. જેમ કે આદિવાસી લોકે 

જે રેડિયે।થી વાકેફ્ગાર્ નથી, તેમના પર રૅડેયોના કાર્યકમોતી શી અસર પડે છે, 

તે નનણુવા માટે સંશોધન કરવું જેઈ એ. તે ઉપરાંત બીજ્ન ધણા સવાલો પર 
આકાશવાણીએ સંશોધત કરવું જેઈ એ. દા.ત. સંચારવ્યવહારતી વિકાસ પર્ 
અસર, અગાઉના ગ્રામ કાર્યક્રમા કરતાં કૃષિ અતે ગૃહ પ્રસાર વધુ લોકપ્રિય 

છે? સ્કૂલ મારેના કાર્યકમો સાંભળે છે ? સાંભળે છે તો કયા વિસ્તારોમાં ? 

રિક્ષકેોને એ વિશે શું લાગે છે ? બાળકોને એમાંથી કેટલી માહિતી મળે છે? 

માહિતીના એક પ્રભાવશાળી સાધત તરીકે રૅડેયો કુડુંબનિયોજતના ક્ષેત્રે 
સફળ તીવડયો છે. જેકે કેટલાકે એનું મહત્ત્ત એછું આંકયું છે. જ્યાં આવી 

વિરોધાભાસી છાપ ઊભી થઈ હૉય ત્યાં હેતુ સરી શકે તેવા કાર્યક્રમનું આયોજન 

શી રીતે થઈ શકે? સંશાધન વિના કેવી રીતે જાણી શકાય કે કયા કાર્યકમો 
ચાલુ રાખવા અને કયા બંધ કરી દેવા ? 

શ્રોતાઆતે આકાશવાણીના નિર્માતાઓના કાર્યકમ ગમે છે કે તહીં તે 

પણુ સંશોધત વિના ન્નણી ન શકાય. શ્રોતાઓને બહારના કૈ આકાશવાણીના 
કલાકારનું કામ સંતોષજનક ત લાગે તો તેમને કાર્યકમોમાં ભાગ લેવા માટે ન 

ખોલાવવા જેઈ એ. આકાશવાણીના સ્થાપક, કર્મચારી અતે કલાકારે! શ્રોતાઓ 
કરતાં સત્તાસ્થાને મેઠેલાઓની નાખુશીતો વિચાર વધુ કરતા હોવાથી એક અમ્ર- 

સ્થાતે બેડેલ પ્રાષ્યાપકરે ચંદા કમિટીને કહ્યું હતું કે જને અ મુજબનું જ વલણુ 

રહેશે તો આકાશવાણીમાં કોઈ સુધારો આવી શકશે નહો. 

વળી સાહિત્યિક અતે સાંસ્કૃતિક વિષયમાં રસ ધરાવનાર ધણા ઓછા 
શ્રોતાઓ હોવા હતાં આકાશવાણી તેના પર્ તદન છેહ મૂકી રકે તેટલું સ્વાતંત્ર્ય 

એતી પાસે નથી. જ્નેકે આવા કાર્યકમો! વધુ જનરંજક બનાવી શકાય. અલખત્ત, 

હાલમાં આકારાવાણીમાં સેવા આપતાર કમેચારીએ પાસે જ પ્રેક્ષક સંશોધનના 
અહેવાલો હોતા તથી ! 

આ સંશાધન દ્રારા વિવિધ પ્રદેશના જદી જદી વય ધરાવનાર, વિવિધ 
રૃચિ રાખનાર શ્રોતાવર્ગની નનણુ આકાશવાણી રાખી શકે તેમ છે. જ્નેકે તેના 

પરથી જ માત્ર નિરાકરણુ લાવી શકાય નહીં, કેમ કે શ્રોતાઓની વિશાળ અર્થમાં 
જે પસંદગી જેઈ એ તો મુખ્યત્વે ફિલ્મસંગીત, નાટક, સમાચાર, ભક્તિસંગીત, 
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પ્રણાશ્રિગત સંગીત, રમતમમતના સમાચાર, રમતગમતતે। આંખે દેખ્યો અહેવાલ; 

શાસ્ત્રીય સંગીત; તાજેતરના વિષયો પર્ ચર્ચા, વાર્તાલાપ તથા અન્યતો સમાવેશ 
શૂ 

થાય છે. ફ્િલ્મસંગીત 60-7096 શ્રોતાઓ સાંભળે છે, 40-5070 સમાચાર 

સાંભળે છે, વાર્તાલાપ અતે ચર્ચાઓ 4-5% સાંભળે છે અતે સાર[હિત્ય તથા 

રિક્ષણુ પરતા વાર્તાલાપ 196થી પણુ એછા લોકા સાંભળે છે. 

આકાશવાણીના પ્રેક્ષકગણુ અંગેનું સંશેધત સામાન્ય રીતે જાહેર કરવામાં 

આવતું તથી તેથી પ્રશ્ન એ ઊભા થાય છે કે આવાં સંશાધનો આકાશવાણી 

દારા જ થવાં જેઈ એ કે નહીં? સંશોધનનાં પરિણામો પર્ જનતાને વિશ્વાસ 

હરો કે નહીં, એતો જવાબ આકાશવાણીતી ભવિષ્યની વ્યવસ્થા પર્ આધાર 

રાખે છે. આકાશવાણીએ શ્રોતાઓના વિચાર ન્નણૂવા જેઈ એ અતે આકારા- 

વાણીના કાર્યકમોની જાણુ પણુ તેમતે કરવી જેઈ એ. 

મેટા ભાગનાં પ્રસારણૂતંત્રે કાર્યકમ અંગેનાં વિશિષે મુખપત્રો પ્રગટ કરે 

છે, કે જેમાં અગાઉથી જ કાર્યક્રમોની યાદી છાપીને શ્રોતાઓ માટે તેમની 

પસંદગીનું કાર્ય વધુ સરળ બતાવે છે. આવાં મુખપત્રો આકાશવાણીંની પ્ર્ત્તિ- 

ઓનું વિવેચન, ખાસ તૉંધ, શ્રોતાઓની પ્રશ્નોત્તરી વગેરેના સમાવેરા પણુ કરે છે. 

આકાશવાણીએ “ધ ઇન્ડિયન લિસનર' તામે અંગ્રેજ્ભાષી મુખપત્ર સાથે 

શરૂઆત કરી હતી. જેકે પા૭ઠળાથી આ મુખપત્ર ઉદ, હિન્દી, બંગાળી અને 

તામિલ ભાષામાં પણુ બહાર પડયું. 1938-39માં રૉડૅયોતા પરવાના ધર્ાવ- 

નારાઓમાંથી 47% લે!કો આ મુખપત્ર ખરીદતા હતા. જ્યારે આજે 0.670 

જેટલા જ લોકો આ મૃખપત્રો ખરીદે છે. કેટલાંક નવાં મુખપત્રો ઉમેરાયાં છે, 

તો વળી કેટ્લાંકતાં તામા બદલાયાં છે, પરંતુ દુઃખડ હકીકત એ છે કે તેમની 

માગળીનું પ્રમાણુ ધણું જ એછું છે. તથા તેઅ આ થક ખોટ સાથે ચાલે છે. 

મ કે ત્રોતાએતે ઉપયે!ગી તથા આકિત કરે તેવાં મુખપત્રે! બનાવી શકાયાં 

નથી. રોજબરાજનાં અખબારે જે આપે છે તેનાથી વિશેષ “નભોવાણી' મુખપત્ર 

કંઈ જ આપતું તથી, તો શ્રોતાએ તેતે ખરીદીને શું કરે? કાર્યકમ અંગેનાં 

મુખપત્રે! માટે રચનાત્મક અતે કલ્પનાશીલ કર્મેચારીતી જરૂર છે, પૂરતા પ્રમાણમાં 

સાધને હોવાં જરૂરી છે, જેતા દ્રારા વધુમાં વધુ અસર ઉપન્નવી શકાય અને 

ખોટ! વ્યયને પણુ રોકી શકાય તેવી વ્યાવસાવિક પદ્દાતિઆ પણુ આવશ્યક છે. 

“ધ પખ્લિક એકાઉન્ટ્સ કમિટી' કે જે સંસદને! એક ભાગ છે, એણે કેટલાક 

સમયથી આકાશવાણી દારા થયેલ વ્યય પર્ ટિપ્પણુ કરી છે, પરતુ આમાં ક્રોઈ 

જ સુધારણા થઈ નથી. 



10. આકાશવાણીનું ભાવિ 

આકારવાણીને ઘેરી રહેલી કેટલીક મુશ્કેલીઓની ચર્ચા અગાઉનાં પ્રકરણોમ। 

કરી છે. આમાંની કેટલીક મુરકેથીએ ભારતની ગરીબાઈ અને આર્થિક 

પછાતપયાને કારણે છે. આકાશવાણીના માળખામાં ને કાર્યપદ્દાતેમાં ગમે એવા 

ફેર્ફાર્ થાય તોયે સંપન્ન દેશોને પ્રાપ્ત થતાં પ્રસારણુ માટેનાં આ થૅક અને 

ઝડનિકલ સાધનોની બરોબરી તે કદી કરી શકશે નહીં. પ્રસારણુ માટે જે વિશાળ 

ક્ષેત્ર!ળ આવરી લેવાનું છે તે સમસ્યા, ભાષાએ અને ખેોણલીઓની વિવિધતા, 

સાંસ્કૃતિક વૈવિષ્ય, શિક્ષિત અતે આધુનિક શહેરી જતો અતે અભણુ રૂદિચુસ્ત 

ત્રામજતેો વચ્ચેનું મોડું અંતર -- આ બધું કેટલીક પેટીઅ સુધી આપણે શાં 

રહેશે અતે કે।ઈઈ પણુ પ્રસારણુતંત્ર હરેક શ્રોતાતે, બવી કક્ષાના શ્રોતાઓને સંતોષ- 

વાતે દાવો કરી શકે નહીં. પરંતુ સાથોસાથ આગલાં પાનાં પરથી એ વાતેય 

સ્પ છે કે આકાશવાણીને કેટલીક સમસ્ય!એ આક્તરૂપ બતી છે કેમ કલે 

એક સરકારી તંત્ર છે. આકાશવાણીના દરજ્જમાં અતે તેના સરકાર સાથેના 

સંબંધમાં કાંતિકારી ફેરફાર તહીં આવે ત્યાં સુધી આકારાવાણીની સમસ્યાઓ 

રોજબરોજ વધવાની. 

આ અંગે પૃષ્કળ લખાયું છે. વળી આકારાવાણીને સરકારી અંકુશમાંથી 

મુક્ત કરવાતી જરૂરિયાતતો સંસદ કૅ વર્તમાનપત્રોમાં ઉલ્લેખ ન થયે! હૈ એવું 

એકાદ અઠવાડિયું ભાગ્યે જ જતું હશે. પ્રસારણુ અને માંહેતીનાં માષ્યમે 

અંગેની સમિતિના અહેવાલમાં આ વિષયની ધણી વિગતે ૭ણુાવટ કરી છે. પ્રસારણુતા 

મંદ વિકાસ થયે! હોવાને કારણે કે પછી ત્રાર્માવિસ્તારોમાં પૂરતું આશિક રૉકાણુ 

નહીં કરી શકવાથી રેડિયો સાંભળનાર્ાતી સંખ્યા ઓછી છે એટલે, રૅૉડેયો અને 

ટી.વી.ના હેતુઓ અંગે ગૂંચવાડા હોવાને કારણે થતા અસમતૌીલ 1વકાસ કે 

પછી જેતે લીધે આકાશવાણી સરકારનું ઘણીયે વાર વાજિત્ર ખતી ”નય છે 

એવા પક્ષપાતપૂર્ણ સમાચારોતી પસંદગી; અથવા તો શ્રોતાઓ અંગેના સંશોધનતું 

તંત્ર યોગ્ય રીતે ગોઠવાયેલું નથી એટલે શ્રોતાએ ન સાંભળતા હોય એવા ચાલુ 
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રહેલા કાર્યકમો અથવા તો પ્રસારણુના ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત ન હોય એવા લોકોના 

હાથમાં નિણુય હોવાથી આકારવાણીતે ભિક્ષામાં અપાતા મર્યાદિત ભંડાળને ખરચી 
નાખવામાં અપાતી વિચિત્ર અત્રિમતા; અથવા તો બધા પ્રસારણુ કા્યકમે'ની 

ઝુટીઓ માટે જવાબદાર એવી જૂની અને જડ નિમણૂક નીતિઓ તથા એવી 
ખીજ મુશ્કેલીઓ અને પ્રશ્નો વિશે એ અહેવાલતાં પાનાંમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. 

ખીજ બધાં સરકારી ખાતાંતી જેમ આકારાવાણી સરકાર સાથે સંકળાયેલું તંત્ર 
છે એ આ બધી ગ્રુટિઓનું કારણુ છે એમાં રાંકા નથી. એક સરકારી ખાતા 

તરીકે અ!કાશવાણીતે। પ્રારંભ થયે! હતો અતે ભારતમાં અતેક પરિવતતેો થયાં, 

તેમ જ પ્રસારણુની દુ દુનિયામાં પણુ અતેક પરિવતતે। થયાં, છતાં આકાશવાણી તો 
હજય પોતાનું પેલું જૂનું માળખું “્નળવી રહ્યું છે ! આથી, આકારાવાણી એ 

ડાયરેકટર જનર્લથી માંડીને નાના કર્મચારી સુધીનું ચુસ્ત ચડુતાઊતરતા હોદ્દાના 

કમવાળું તંત્ર ખતી ગયું છે. આકાશવાણીના કાર્યકરાતે ચડતાઊતર્તા ૬૨જજ્નના 

ખીન્ન સરકારી તે।કરિયાતો જેમ જ ન્નેવામાં આવે છે. તેમતે ગુણુપત્તાવાળા 

વ્યવસાયી પ્રસારકે। તરીકે જવામાં આવતા નથી. 

રેડિયો પ્રસ્નારણુને તેના કાર્યકમો પર્ કોઈ પણુ પ્રેકાર્તી ગંભીર અસર 
તહીં પાડતા સામાન્ય સાચિવાલયતે હવાલે કરી શકાય નહોં, સોંપી શકાય નહીં. 

સરકારી ઢબે નિયમિત રાખવાનું, હિસાબે।ની ગણુતરી રાખવાનું, તે આકાશવાણીના 

મુખ્યાધિકારીઓતે તેમની રીતે વધારે સારે તે કાયેદક્ષ વહીવટ કરવાતી સાવિધા નહીં 

આપનારું સરકારી તંત્ર હોય 'છે. આકાશવાણીનું તિયમત કરનારા પ્રસારણૂવિધ્યા 

અતે કલાથી અનનણુ બિતઅનુભવી, એવા માહિતી તે પ્રસાર્ણુખાતાના તથા 

તાણાંખાતાના આંધેકારીએ હોય છે. આકાશવાણીના નિદેશકતે માહિતી ને 

ગ્રસાસ્ણુખાતાના સચિવથી તીચેતી પાયરીએ કાર્યવાહક અધિકારી તરીકે વતેવાનું 

હોય છે. કાર્યકમો, સમાચારો, નિમણૂક કરવા માટેની તીતિ નક્કી કરવામાં તથા 

અંદાજપત્રના ખચેતી વહેંચણી તે વ્યાવસાયિક જરૂરિયાતો અંગે તથા અન્ય 

વ્યાવસાયિક નિણુયે લેવાનું તિર્દેશાક કરી શકતો નથી. કરુથુતા તોએ છેક્ર 

છેક આકાશવાણીના પ્રારંભથી જ એવું ધારી લેવામાં આવ્યું છે કે પ્રસારણુવિદ્યા 

ને કલા વિશે કેઈઈ એ કશું ઊંડું અષખ્યયત કરવાની જરૂર નથી; અતે એથી જ 

તો, કાર્યકમેના આયોજન અને તેના અમલ અંગે પ્રત્યેક પ્રધાન, સાચવ તથા 

માહિતી ને પ્રસારણુ ખાતાના અન્ય અધિકારીએ આકાશવાણીના ક્રોઈ પણુ 

કાર્યકર્ જેટલું જ જણુતા હોય છે ! નીતિવિષયક સામાન્ય સચને। મોકલીને જ 
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પ્રધાનમંડળ સંતુષ્ટ થતું નથી. એક પ્રધાતે તો ન્નતે જ કિકેટની કૉમેન્ટરીના જૃત્તાંત- 

નિવેદકે।, રાષ્ટ્રીય સંગીત કાર્યકમ માટેના કલાકારો, પટેલ સ્મારક વ્યાખ્યાતા અંગેના 

વક્તાઓ વગેરેતે પસંદ કર્યા હતા ! આવી રીતે આંતરિક હસ્તક્ષેપ કરવાનાં પ્રમાણુ 
અતે વિસ્તાર પ્રધાને પ્રધાતે બદલાતાં હશે, પરંતુ પ્રસારણુ જેવી ટેકાનિકલ અને 

સર્જનાત્મક પ્રેજૃત્તિમાં દખલગીરી કરવાને પ્રધાતોતો અધિકાર ન્નગે અબાધિત હોય 
છે. તો પછી આકારશવાણીતી કામગીરી માટે જવાબદાર કેણુ ? જે વ્યવસાયમાં 

પડેલા છે તે ખરૅખર્ આકાશવાણીનું તંત્ર ચલાવે છે એ તંત્રના મુખ્ય દોષોને 
નિવારી શકવાની પોતાની અશક્તિ દાખવે છે, જ્યારે પ્રધાતેો, સરકારી 

અમલદારો આકાશવાણીનું કાર્ય અતે કાર્યક્ષમતા વિશેતી પોતાની જવાબદારી 
સ્વીકારતા નથી. 

કદાચ આકાશવાણીના કાર્યકરોના અસંતોષ અને નિરૃત્સાહ આકારાવાણીનાં 
વતમાન કંગાળ કાર્યકમોનું એક મોટું કારયુ હોઈ શકે. તિમણુક કરવા માટેની 
અત્યારની સમમ્ર પ્રથા જ પ્રસારણુતી જરૂરિયાતોને લક્ષમાં લેતાં સાવ નકામી 
છે. પ્રસારણુતી જરૂરિયાતોની દષ્ટિએ જેઈ એ તો હાલતી તિમણૂક કરવા માટેની 
જે પ્રથા છે તે સાવ રેઢિયાળ છે. આ મુદ્દો લાંબી ચર્ચા માગી લે એવે! છે. 

પરંતુ અહોં કેટલાક મુદ્દાઓ પૂરતા થશે. 

પહેલું તો નિમણૂકની પદ્દાતે અતે આપવામાં આવતું વેતન સરકારી 

ખાતાંઓતી બરાબર હોવાં જેઈ એ, એટલે કે મરાડીમાં નાટકોનું આયોજન 

કરતા અતે રજ્ કરતા કાર્યકમ અધિકઃરીની નિમણૂક કસ્ટમ ખાતાના કૈ તાર્- 
ટપાલ ખાતાના આંધેકારીતી સમકક્ષ હોવી જોઈ એ. આકાશવાણી એ ઘટનાથી 

સુપરિચિત છે કે સ્ટાફ નિમણૂકતી વર્તમાન પ્રથા તેમતી જરૂરિયાત પ્રમાણેનો 

સ્ટાફ મેળવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે, પરંતુ સરકારી તંત્ર એની સ્ટાફ પસંદ કરવાની 
ઘરેડમાંથી બહાર્ તીકળી રાકતું નથી. 

બીજું, સરકારી ખાતાંઓમાં કામ કરત! સજેતાત્મક વિચારો અતે આયે- 
જતવાળા યુવાન કાર્યકરોતે આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહત આપવામાં આવતું 

હોતું તથી. તેમતે વિકાસ માટેની તક્રો પૂગી પાડવામાં આવતી નથી. તે તો 

જેખા સાવધ, આજ્ઞાંકિત અતે રૂહિતે પ!ળનારા હોય તેમતે ઉત્તેજન આપતા 

હોય છે. બીજ બાજુખે અયોગ્ય માવૂમ પડેલા નોકરિયાતો ને!કરીમાં ચાલુ રહે 
છે કેમ કે તેમને નોકરીમાંથી દૂર્ કરવાની વિધિ-પ્રવિધિઓ ભારેખમ ને જટિલ 

હોય છે. સજનાત્મક કામ કર્વાતી મહેચ્છા લઈ તે એ લેકે નોકરીમાં આવે 
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છે, પણુ થોડી વારમાં તાની તોકરશાહીમાં ગોઠવાઈ જાય છે ને પછી તેએ પોતે 

પણુ વખત જતાં સત્તાલેલુપ મોટા અમલદાર બનવામાં રાચવા લાગે છે. 
પ્રસાર્ણુતંત્રમાં આવરયક એવી સજનાત્મકતા અને કલ્પનાને ઉત્તેજન 

આપવા મારે સરકારતી પ્રમોશનતી જડ વિધિઓ નાકામિયાબ પુરવાર થતી 

હોય છે. કેટલીક વાર્ સિનિયોરર્ટીના જડ નિયમોને કારણે લાયક વ્યાકેતનેય 

ખૂઠતી મળતી નથી. તેો। કેટલીક વાર્ એવી રીતતી બઢતી અપાતી ન્નેવામાં આવે 

છે કે જેથી બઢતી પામનાર વ્યક્તિ જે કામમાં અત્યંત નિપુણુ હોય તે કામમાંથી 
જ તેતે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હોય ! 

દ્રાઈ વ્યક્તિતે તેના વિશિણ ક્ષેત્રમાં કામ કરવા દેવાનું અતે તેતે વધારે 

ઊંચું વેતત અને ઊંચો! દરન્ન્ને આપવાનું, નોકરશાહી માળખાવાળા સરકારી- 

તંત્રમાં શકય હોતું નથી. સંગીતના રસપ્રદ કાર્યક્રમો રજુ કરનાર કાર્યકમ- 

અધિકારી બઢતી મળતાં સહાયક કેન્દ્ર નિયામક બતે છે. અહીં તેતે હિસાબ- 

કિતાબનાં પત્રકો, સ્ટેશનરીતી ખરીદી અતે કારકુતી સ્ટાફના તોકરિયાતેના 

કામનું નિરીક્ષણુ કરવાનું હોય છે. આમ થતાં, આકાશવાણી દુર્લભ એવે। સંગીત 
નિર્માતા ખોઈ તે વહીવટી કામ માટે અપાત્ર તથા બિનકેળવાયેલ એવે। મદદ- 

નીશ કેન્દ્ર નિયામક મેળવે છે ! આ રીતે એના સ્ટાફમાં અયોગ્ય લે કે।નો વધારે 

થાય છે અતે એકમાંથી ખીન્નમાં બદલાતા કમૅથારીઓનો અસંતોષ વધે છે. 

કટલીક વાર્ ટેકનિકલ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાને અપાતી બઢતીએ। પણુ આવું જ 

ઉદાહરણુ પૂ રં પાડે છે. નિષ્યાત એન્જિનિયર, કેઈ ટેકનિકલ ક્ષેત્રના તજ 

% ઇલેકટ્રોનિક એન્જિનિયર્ને બઢતી આપીતે રોજબરોજની સામાન્ય વહીવટી 

કામગીરી સોંપવામાં આવતી હોય છે. 

ત્રીજ, જેએ। કામમાં કુશળ ન હોય અને જેમને હાંકી કાહવાનુંય શકય 

હોમ એવા કેટલાક અણુધડ લેકે આકાશવાણીમાં પેસી ગયા છે. તેમનું કામ 
છી 

પ કરવું પડતું હોય છે અને આથી જરૂરિયાત કરતાં વધાર્ાતો સ્ટાફે 
પૂ 

નિભાવવે। પડતો હોય છે. આ બાબતો અંગેના આંકડાએ। આકાશવાણી પાસેથી 

મેળવવા મુશ્કેલ છે, પરંતુ તાજેતરમાં બહાર પાડેલા એક અહેવાલમાં દર્શાવવામાં 

આવ્યું છે કે ઈ. સ, 1947માં દિલ્હી કેનદ્ર એક દિવસના સાડા આંગેમાર 

કલાક પ્રસાર્ણુ કરતું હતું. અને કલાકારો સહિત તેની સ્ટાફ સંખ્યા 109 હતી; 

1964માં તેતો પ્રસારણુ સમય પંદર્ કલાકતે થયો ત્યારે તેતી સ્ટાફ સંખ્યા 

293 ચઈ અતે હાલમાં દિવસતા 25 કલાકને તેનો પ્રસારૂણુ સમય છે, ત્યારે 



158 પ્રસાર્્ણુ અને સમાજ 

સ્ટાફ સંખ્યા 540 છે. ચંદા સમિતિએ પોતાના અહેવાલમાં બતાવ્યું હતું કે 
1939થી 1904 સુધીમાં આકારાવાણીના મુંબઈ કેન્દ્રના કાર્યકમોતી ગુણુવત્તામાં 
71%તો વધારા થયો હતો, પણુ સ્ટાફ આટિસ્ટ સહિતના તેના સ્ટાક્માં 
418તે। વધારે થયે! હતો. 

ન્નહેર્ નાણાંનો દુવ્યેય થવા ઉપરાંત સ્ટાફમાં આટલી વધારે પડતી ભરતી 
સ્ટાફના ઉત્સાહને ધટાડે છે, કેમ કે મોટા ભાગના કમચારીઓને નહીં જેવું કામ 
કરવાનું હોય છે. સપ્તાહમાં ધણુ કાર્યકમો ચલાવતો એક દક્ષ કાર્યકમ અધિકારી 
જ્યાં પૂરતો હતે! ત્યાં હવે ૭ યુવાન અધિકારીએ કામ કરે છે અતે કામનું 
ભારણુ હોવાતી કૂર્યાદ કરે છે ! વહીવટી ટેકનિકલ અતે પ્રોડકશન સ્ટાફ તથા 
પ્રસારિત થતા કાયકમોની સંખ્યા વચ્ચે કશોક સંબંધ હોવો જેઈ એ. સ્ટાકમાં 
થતી જહે કાર્યકમોતી ગુણવત્તા વધારે છે કે કેમ એ જણુવા મા?ેની કેઈ 
પદ્દતિ આકાશવાણીના મુખ્ય નિયામક પાસે હોતી નથી. 

ચોથું, આકાશવાણીના સ્ટાફ-કર્મચારીઓનું પ્રમાણુ ખૂબ જ અસમતોલ છે. 
નળન્યુઆરી 1966માં આકાશવાણીની આશરે 9000 જગાઓ[(જેમાં સ્ટાફે 
આટિસ્ટાનેમ સમાવેરા થઈ ન્નય છે)માંથી કાર્યકમેના આયોજન અને 

તિર્માણુ માટેની તો ફક્ત 995 જગાઓ હતી; 2,795 જગાએ એન્જિનિયરોતી 
હતી; 339 જગાઓ [વવિધ કેન્દ્રો મારેતા સમાચાર સંપાદકે।ની કામગીરીને લગતી 
હતી; 2,462 જગાઓ કારકુતોતી હતી અને 2,514 જગાએ શ્રમજ્વીઓ 
માટેતી હતી. 1973માં સ્ટાકની કુલ સંખ્યા વધીને આશરે 15,900તી થઈ. 
વધારામાં કાર્યકમો ધડતારાઓ, નિર્માયુ કરનારાઓ, એન્જિનિયરો, કાર કુતી 
કામ કરનારાઓએ અતે શારીરિક કામ કરનારાઓનું પેલું જૂનું અસમતોલન એવું જ 
રહયું હતું. જિટનમાં લગભગ અરધેોઅર્ધ સ્ટાક્ કાર્યક્રમો તૈયાર કરવા અને ર્જ 
કરવા માટેતો તથા ટેકનિકલ માણુસોનો હોય છે અને બાકીનો સ્ટાફ વહીવટી 
તેમ જ ખીન્નં બધાં કામ માટે રાખવામાં આવતો હોય છે, 

પાંચમું, સ્ટાફ આટિસ્ટોને કાર્યકમ અધિકારીઓનું કામ સોંપવામાં આવે 
છે, તેથી સ્ટાકમાં બિતજર્રી વધારો તે થાય જ છે. ઉપરાંત આથી કુસંપ 
અને ખોટી હરીફાઈનું વાતાવરણુ ઊભું થાય છે ને પરિણામે પ્રસારિત થતા 
કાર્યકમોની ગુણુવત્તા પર તેતી અસર થાય છે. દરેૅક પ્રસારણુતંત્ર સંગીત- 
નિયોજકેા, સંગીતકારો, અભિતેતાઓ, લેખકે ને અનુવાદકેને ટૂંકા સમયગાળાના 
કરાર પર રૉકતું હોય છે. એક વર્ષના કરાર પર્ આકાશવાણી આવા કાર્યકરોને 
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રાખતું હતું અને બંતે પક્ષતી ઇચ્છાથી એ કરારતે ફરી તાજ્ને કરી શકાતો 
હતો. સ્ટાફ આટિસ્ટોને વધારે સલામતીની ભાવના થાય એ માટે આવો ગાળો 
ત્રણુ વષે સુધીનો શ્રાખવામાં આવ્યો હતો. પેલા ટ્રંક મુદતના કરાર -પર માણસો 
રોકવાનો હેતુ એ હતો કે સંગીતકારો, અભિતેતાઓ, લેખકે। વગેરેતી 
સજેનાત્મક શક્તિઓતે ઉત્તેજ શકાય ને જે લેકે અસરકારક રીતે કામ 
કરવામાં નિષ્ફળ જ્નય તેમની જગાએ તંત્ર ખીન્ન લેોકે।ની નિમણૂક કરી શાકે. 
પરંતુ સ્ટાફ આટિસ્ટેએ પે;[તાતી વધારે સલામતી માટે સરકાર પર દબાણુ 
કર્યા કર્યું" અતે એથી સરકાર લાંબા ગાળાના કરાર્ માટે સંમત થઈ. હવે 
આ લાંખા ગાળાના કરાર વ્યકિતને 60 વર્ષતી ઉંમર સુધી કામ કરવ!તની 

ખાંયધરી આપે છે. જે દેશમાં પાર્ાવાર્ બેકારી હોય ત્યાં પોતાની ને।કરીની 
સલામતી માટેતી સ્ટાક્ આટિસ્ટરોતી લાગણી સમજી શકાય તેવી છે, પરંતુ 
આકાશવાણીતે પોતાના કાયક્મેતી ગણુવત્તા સુધારવા માટે જે નવલે।હિયાની 
જરર હોય છે, એ જરૂરિયાત સાથે આતો સંઘષે ઊભો થાય છે. વળી કેટલાક 
સટાક આટિસ્ટે! 60 વર્ષની ઉંમર સુધી પોતાના કામમાં સલામતી મેળવી લે 
છે અને પછી અક્ષય કામ કરતા અટ૪છી જતા હોય છે અતે તેમને વધારાના 
ખાન્ન મદદનીશે --- સ્ટાફ આટિસ્ટા પરા પાડવા પડે છે. 

કઈ પણુ પ્રકારની સરકારી વિધિ કે સંધ લોકસેવા આયેગ જેવી કેઈ 
પણુ નિમણુકપદ્દાતે વિન! જ આકાશવાણી આ કાર્યકરોની નિમણૂક કરે છે. 
અને તોયે તેમતે મહિતે ખે ઉન્નર્ ર્ાપિયા સુધીનું વેતન મળતું હોય છે. પ્રસારણુ 
અને માહિતી ખાતું તથા આકાશવાણીના મુખ્ય નિયામક આવી નિમણૂડેમાં 

વધારો કર્યે જવાનું મુનાસિખ માનતા લાગે છે. 1973માં આવી સ્ટાફ સંખ્યા 

ત્રણુ હન્નર્થી વધારે હતી. સરકારી કાયમી તોકરો કર્યા કરતા હોય છે એનું 
એક જ પ્રકાર્તું કામ આવા કેટલાક સ્ટાફે આટિસ્ટોને સોંપવામાં આવ્યું છે. 

આવા કામનું ઉદાહરણુ છે કાર્યકમોનું નિર્માણુ. 

કાર્ય કુમોની નિર્માણુ યોજના માટેનું કેડર 1955માં ઊભ્નું કરવામાં આવ્યું 

હતું. તેની પાછળનું દણ્િબદુ એ હતું કે ત્યારે આકાશવાણીના કાયમી કર્મચારીઓ 
એ કામ કરતા હતા. હવે એ કામ કરવા માટે -સંગીતકારો, નાટયકારેો, 

કવિઓને રૉકવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. સંધ લોકસેવા આયોગની કશી 

પણુ દરમિયાનગીરી વિના આવ! માણુસે।ની નિમણુક કરવાનું અતે તેમના 

પગારદારોને યોગ્ય માતવાનું સત્તાવાળાઓને ઠીક લાગ્યું હતું. 
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આ ખંતે પ્રકારના કર્મચારીઓના કામકાજની કૈ એકખીન્ન સાથેના 
સંપર્ડની વ્યાખ્યા કર્યા વિતા જ કેડર ઊણ્ું કરવામાં આવ્યું હતું. આને પરિણામે 
અવ્યવસ્થા થઈ, સ્ટાકેતી વધારે પડતી ભર્તી થઈ અને ખંતે વચ્ચે બિનજરૂરી 
સ્પર્ધા ઊભી થઈ, જૂના તે નવા કાર્યકમ નિર્માતાઓનું એક સંયુક્ત કેડર્ રચ્યું 
હોત તો પ્રસારણુતંત્રમાં નવલે[હિયા અતે નવસજનાત્મક રાક્તિવાળા લોકને 
આકર્ષવાનું વાજબી બતી શકયું હોત. 

આખરે, કાયમી સ્ટાફ કે કર્ાર્થી લેવાતા સ્ટાકનાં પગારધોરણે ઉત્તમ 
પ્રાપ્યરાક્તિઓને -- એવા કલાકારોને -- આકષેવા માટે પૂરતાં નથી. પ્રસારણુના 
કામમાં સ્ટાયૂતી ગુણુવત્તા એ મુખ્ય બાબત હોવી જ્નેઈ એ, પરંતુ જે કામમાં ઉત્તમ 
લે'કેોતી જરૂર હોય તે કામ મષ્યમ કક્ષાના લોકોથી ચલાવી લેવાને આકાશવાણી 
ટેવાઈ ગયું છે. આકારવાણીનાં પગારધેરરણા કંઈક અંશે તીચાં છે, એનું કારણુ 
એ છે કે ખીજ બધાં સરકારી ખાતાંનાં પગારધેરરણાને લક્ષમાં રાખ્યા વિતા 
આકાશવાણી પોતે પોતાના કર્મચારીઓ માટેનાં પગારધેર્ણે નક્કી કરી શકતું 
નથી. વળી જે લેકે આ પગારધેરણો નક્કી કરે છે તેમતે કામના પ્રકાર, 
કામ માટે આવશ્યક કોશલ્ય-દક્ષતા, જગાઓનું પ્રમાણ, આ બધા વિશે ક્રેઈ 
સમજ હેતી નથી. પ્રસારણુ અતે તેતી આવશ્યક્તાઓનું જેને કજ્ઞું ભાન નથી 
એ માહિતી અને પ્રસારણુ ખાતાના તથા નાણા ખાતાના સનદી અધિકારીએ આ 
પગારધેરણ્। નક્કી કર્તા હોય છે, 

નેરાનલ પ્રોડકિટવિટી કાઉન્સિલે તાજેતરમાં કરેલા એક અભ્ય:મમાં 
દર્સાવ્યું છે કે આકાશવાણીના પ્રોમ્રામસ્ટાફની કામગીરી તે તેમતી લાયકાતોને 
કેન્દ્રી માહિતી સેવાના સંપાદક સ્ટાફ જેટલું લેખામાં લેવામાં આવતું નથી. 
તેણે એ વાતતે। પણુ સ્વીકાર કર્યાયે છે કે કાર્યકમેી ધોવણા કરનારતી ફરજ 
સમાચાર્ વાંચનાર કર્મચારીના જેટલી જ અગત્યતી છે. એક સ્વતંત્ર તંત્રે કરેલા 
આ સંશોધનથી આવી વિસંગતતાઓ દૂર્ થશે કે કેમ એ આપણે નણુતા નથી. 

હુવે એ વાતતો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યે છે કે સ્ટાફ્તી નિમણૂક કરવાની 
બાખતમાં આકાશવાણીએ સરકારી સનંદી નોકરી માટેના “તીતિનિયમોમાં પોતાની 
જતને મર્યાદદિત કરી દેવાતી જરૂર નથી. સરકારી તોકરોાતે સામાન્ય રીતે જે 

પ્રૃત્તિઆમાં રોકવામાં આવે છે તેથી ભિન્ન પ્રકારનું કામ પ્રસારણુમાં કરવાનું 

હોય છે. એમાં. વિવિધ પ્રકારના વ્યાવસાયિક અનુભવની જરૂર રહે છે, ઝડપી 
નિણેય લેવાની રાક્તિ: તથા કુરાળતાની એમાં  %રૂર રહે છે. બૌદ્ધિક સ્વાતંત્યતા 
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વાતાવરણુમાં જ આવી શક્તિઓ પાંગરી શકે. વ્યાવસાયિક એનાઉન્સરૉોને 
અનુરૂપ એવા નિમણુકના તી!તનિયમાં હોવા જેઈ એ. સાથોસાથ તેમતે માટે 
તાલીમતી ગોઠવણુ પણુ હોવી ન્નેઈ એ. પોતાની સામાન્્કિ જવાબદારીઓને 

પણુ આ કાર્યકરોને ખ્યાલ હોવે જનેઈ એ. આ માટે સ્ટાફના માળખામાં 

ધરમૂળથી ફેરફારો કરવા જેઈ એ. 

પ્રસારણુ એ ભારતમાં એક વ્યવસાય નહીં, પણુ કારકિર્દી છે અને 
આકાશવાણીતી કેટલીક મુશ્કેલીએ આતે કારણે જ છે. પ્રસાર્ણુ માટેનો 

સ્ટાફ વ્યાવસાયિક તાલીમ મેળવેલો અતે નિપુણુ હોવો જ્નેઈ એ. સંગીત, 
વાર્તાલાપ, નાટકે! અતે વિવિધ કાર્યકમે।નું સંકલન કરવું અને તેનું સારું પ્રસારણુ 
કરવું એ તેમનું કર્તતય હેઃવું જનેઈ એ. કલાકારો, લેખકે, પત્રકારો, નાટ્યકાર 
ભલે ગમે તેટલા તામાંકેત હોય, પરંતુ પોતાનાં જ્ઞાન કે કલાને રેડિયો કે 
ટી.વી.ના મ!ષ્યમ દારા ઉત્તમ અને અસરકારક રીતે અભિઅક્ત કરવાનું તેએ 

હુંમેશાં ન્નણુતા હોતા નથી. 

એ પ્રક!રતી પ્રસારણુ સેવા હોવી જેઈ એ જેમાં એન્જનિયરે, નિર્માતાએ, 
પત્રકાર, સંશોધકો અતે વહીવટી લેકે! જેમણે પ્રસાર્ણુને એક કારકિર્દી તરીકે 
સ્તીકારી (ડાય તેમતે સ્થાન મળે. તેએ કલા કે જ્ઞાનથી ઉત્તમ અને અસરકારક 

અભિવ્યક્તિ કરવામાં સહાયક થાય છે. પ્રસાર્ણુ એ આવી વિવિધ કલાઓ 
અને શક્તિઓતે એક કરતું સંકુલ છે. પોતપોતાની વ્યક્તિગત શાક્તઓ કેઈ 

એક ક્ષેત્રમાં ભલે હેય, પરંતુ તેઓ બધા પ્રસારણુના એડ જ વ્યવસાયમાં છે, 

એ ભાવના સ્ટાકમાં પરસ્પર સુમેળ રાખવામાં મદદગાર થઈ શકે, સ્ટાફનું માળખું 
નને સમુચિત રીતે ઘડવામાં આવ્યું હોય તો સ્ટાફનું વ્યાક્તગત વિરિષ ક્ષેત્ર ભલે 

અલગ અલગ હોય તોપણુ સહુ સાથે મળીને કામ કરી શકે એવી સ્થિતિ 
શકય છે. અતે તો જદા જદા સ્ટાફ વચ્ચેના લૂણો લગાડતા કુસંપને ૬ર કરી 

શકાય. એક જ ન્યવસાય હેઠળની વિવિધ જવાબદારીઓ શઝુતા, સ્પર્ધા અને 
વિભક્ત વકાદારીઓને જન્મ આપે છે. સંબંધિત સ્ટાફના માળખામાં પછી 
*ૃ-દ્રીય માહિતી સેતા જેવી પેટીમાં કામ કરતા માણુસો નેતી ગો ઠવણુ રહેરો નહો. 

એન્જિનિયરો અને કાર્યકમ-સ્ટાફ્ના માણુસોની નિમણૂક પ્રાથમિક સ્તર 
પર્ થવી ન્નેઈ એ. તેમને સ્ટાક્ ટ્રેનિંગ સ્કૂલમાં તથા વ્યવસાયમાં પ્રારાભક 

તાલીમ આપ્યા પછી કાર્યક્મોના નિર્માણુ, શ્રોતાઓના પ્રાતિભાવેો! અંગેનું 

મ્ર.સ.-૧૧ 
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સંશોધન કે જનસંપર્ક કે આકાશવાણી પત્રકારત્વનાં ક્ષેત્રોમાં ખાસ તાલીમ આપી 
વિશેષ કામ માટે નિપુણુ બનાવવા જ્નેઈ એ. 

પ્રસાર્ણુના તંત્રમાં, વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમોની ખાસિયતને કારણે દરેક 
વિભાગ એક નાનકડું એકમ બતી જતું હોય છે અને જે તેમાં થોડા લેકે 
કાઈ એક વિશેષ કામના તિષ્ણાત હોય તો તેમતે ખીજે ફેરવી રાકાતા નથી. 
નાનું એકમ ખહતી માટેની તકે! પૂરી પાડતું નથી. વિવિધ હેતુલક્ષી કાર્યકરોને 
આ કષ્માંથી ઉગારીને પ્રેત્સાદન આપવું જેઈ એ. પ્રસારણુના પુરાણા દિવસોમાં 
સ્ટાફ ઓછો હતો, અતે તેમને નિર્માણુકાય , લેખન અતે સંપાદન તથા 
વ્યવસ્થાનું કામ, એમ અનેક પ્રકારતી ફરજે બન્નવવી પડતી હતી અને છતાંયે 
કાર્યકમોની ગુણુવત્તા સારી હતી. યુવાનોની નિમણૂક કરી તેમને યોગ્ય તાલીમ 
આપીતે આવે વિવિધ હેતુલક્ષી સ્ટાફ મેળવવાનું શકય છે. પ્રસારણૂતંત્રમાં નવા, 
પ્રતિભાશાળી માણુસોને લાવવા માટે અતે ઉપરતી કક્ષાએ વિશેષસ્તે તીમવા 
મારેની જગાઓ પણુ હોવી જ્નેઈ એ. નિમણૂક માટેતા નીતિનિયમો આવી 
સુવિધા પૂરી પાડે એવા હોવા જ્નેઈ એ, 

બધી જ કક્ષાએ કામ કરનાર માટે બઢતીની સમાન તકા હોવી જેઈ એ, 

પછી ભલે કોઈ એન્જિનિયર હોય, પત્રકાર હોય, કાર્યકમોનું આયવે।જન કરનાર 
હોય કે નિર્માતા હોય કે બીજ કોઈ પૂરજમાં હોય. આ સહુને વિકાસની જે 
ઊંચામાં ઊંચી તકો હોય છે તે આકારાવાણીના કાર્યકરોને પ્રાપ્ત થવી ન્નેઈ એ. 
કેનદ્ર નિયાંમકતી પસંદગી, સિનિયર વહીવટી અધિકારીની પસંદગી સમપ્ર કાર્ય- 
કરમાંથી થવી જેઈ એ, જેથી એક એન્જિનિયર કે એક પત્રકાર કે કાર્યક્રમોના 
નિર્માતાને સમાન તક મળી રહે. 

બધા જ પ્રકારના કર્મચારીઓની તોકરીની વધારે સારી શરતો પ્રાપ્ત થાય 
એ માટે સ્ટાક્સંખ્યાનું પુનરાવલેોકન કરવું જરૂરી છે. કાર્યકમોતી ગુણુવત્તા અને 
સંખ્યાના સંદભમાં જે અસમાન અતે વધારૅ પડતો સ્ટાક્ છે, એ અંગે અગાઉ 
કહ્યું જ છે. જે પ્રન્નફીય સેવામાં નફ! હાંસલ કરવાની કશી ગણુતરી રાખવામાં 
આવતી નથી તેમાં માનવરાક્તિનો કરકસરપૂવંક ઉપષ્રોગ થાય તેતી તકેદારી 
૨।ખવી એ અગત્યની વાત છે. આવે। 1વેવિધ હેતુલક્ષી સ્ટાફ રોકવાથી તો કર્યાતોની 
સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ શકરો. કેમ કે આજે તો આકાશવાણીમાં એવા કેટલાક 
નોકરિયાતો છે કે જેમને અર્ધો દિવસ પપ્યુ કામ કરવાનું હોતું તથી. મોટા 
ભાગના પ્રસારણુતંત્રના એવે અનુભવ છે કે સ્ટાકૂમાં ઘટાડો કરવાથી કામ 
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કર્તારાઓની તે કામની ગુણવત્તા સુધરે છે. હા, જો આ રીતે બચાવેલાં તાણાં 

સ્ટાકૂતે વધારે સારી સગવડેા પૂરી પાડવામાં વપરાય તો, કર્મચારીઓ જે ર્ાજ- 

કારણુથી ખરડાયેલા ન હોય તો! નિમણૂકની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય એવું તેએ 

જરૂર ઇચ્છરો. નકકી કરેલી જગાઓ નનળવી ર્ાખત્રા કરતાં આ વધારે અગત્યની 

ખાખત છે. 

પ્રસારણુતંત્રના કર્મચારીઓની સલામતીના પ્રશ્ન વિશે ભિન્ન ભિન્ન મંતવ્યે। 

પ્રવર્તે છે. કૈટલાકનું એવું માનવું છે કૈ આમજ્નતાના મનોરંજન માટેનું તંત્ર કાયમી 

અને નિભૃત્તિવેતનને હકદાર કમંચારીઓ દારા ન ચાલવું જોઈ એ. આકારાવાણીનો 
પોતાનો અનુભવ આવી જ વાત પ્રગટ કરે છે. ટૂંકી મુદતતે માટે નિમાયેલા તથા 
જેમની જગાએ યુવાત ઉમેદવારને અવારનવાર તક આપવાતી સંભાવના હતી 

એવા સ્ટાફે આટિસ્ટોનેય હવે તો સાઠ વર્ષની વયના થાય ત્યાં સુધીતી નિરપેક્ષ 

નોકરી સલ્ષામતી મળી ગઈ છે, સિવાય કે તેઓ ગંભીર ગેરશિસ્ત આચરે. 

આકાશવાણીના નિરપેક્ષ ધોરણે નહીં, પણુ સાપેક્ષ ધોરણે સલામતી મળવી 
ભઈ એ. એક ન્યાપારી સાહસને હોય એવી અને એટલી સ્થિતિસ્થાપકતા 

આકાશવાણીના કર્મચારીઓની નિમણુક અંગે હોવી ન્નેઈ એ. અતે જાહેર સેવાઓને 
હોય છે તેટલી તેમતી પ્રન્ન પ્રત્યેતી જવાબદારી હોવી નજનેઈ એ. આકાશવાણીના 

સ્ટાફમાં ઘટાડે કરીને દરજ્ન્નની હારમાળાનું એકીકરણુ થતું જેઈ એ. જુનિયર 

અને સિનિયર જગાઓનું વધારે સારું સમતોલન હોવું જોઈ એ. સ્ટાક્તી પસંદગી 

અતે નિયુક્તિ માટે એકસરખું વ્યાવસાયિક ધેોરરણુ હોવું જઈ એ; સ્ટાફ માટે 

તાલીમની વધારે સારી સગવડ હોવી જ્નેઈ એ અતે કાયમી નિભ્ત્તવેતન માટેની 

હકદાર જગાખઓની સંખ્યા ધણી અલ્પ હોવી જેઈ એ. 
આ બધી સમસ્યાઓની તપાસ, ચકાસણી અતે ચર્ચા ધણાં વર્ષો પહેલાં 

થઈ ચૂકી છે. એ કદાચ આશ્ચર્યકારક લાગશે કે આકાશવાણીંતે તેના કર્મ- 
ચારીઓના વિવાદ ટાળવાને હજ કોઈ તંત્ર નથી. વ્યવસ્થા વિભાગના ડેપ્યુટી 

ડાયરેક્ટર જનર્લે તેમતી ઘણી ફરને બન્નવવાની હોય છે, તે સાથે તેએ આવા 

કર્મચારીખોના પ્રશ્નોના વિવાદનું નિરાકરણુ લાવવાનું કામ પણુ સંભાળે છે. આવું 

તંત્ર સ્થાપવાની તાત્કાલિક જરૂર છે. ડાયરેકટર જનર્લન! હાલના સ્ટાકમાંથી 

આધે વિભાગ તુરત ઊભો કરવે। ન્નેઈ એ. આ વિભાગે નિમણૂકો, પગારધોરણ 

નક્કી કરવાતાં, પગાર પાયરીએ બદલવાની, કામની શરતો નક્કી કરવાની, 

વિવિધ એકમો વચ્ચેતા સંબંધો નક્કી કરવાના, બદલીઓ, કર્મચારી કલ્માણ, 
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વધારાના સ્ટાકૂતી માગણીએતી યથાર્થતા તપાસવાતી અને એ પ્રકારનું કામ 
કરવું જનેઈ એ. 

જેમ આકાશવાણીના સ્ટાફની નિમણૂક અંગેના નીતિનિયમો આકાશવાણીના 
કાર્યકમોમાં સુધારણા કરવાની પ્રાતિકૂળ દિશાના છે, એવી જ રીતે તેની અંદાજ- 

પત્રની ગતિવિાધે, રીતર્સમો પણુ પ્રિસારણુસેનાતે અનુફૂળા તથી. સરકારતાં 
ખીન્નં બધાં ખાતાંતી જેમ આકારશવાણીએ પોતાના કામકાજ માટે સરકાર 

પાસેથી નાણાભંડાળ મેળવવું પડે છે. આતો અર્થ એ થયે કે આ નાણું 
સંસદના મતદાનતે પાત્ર ઝે. અને તેના હિસાખે।તી ચકાસણી ભારતના કન્ટ્રોલર 

તથા ઓડિટર જનરલ દ્દારા થવી ઘટે. 
સંસદના મતદાનને પાત્ર એવું આ નાણાસંડેળ આકાશવાણીના [વિવિધ 

મદદનીશ અધિકારીઓને વહેંચી આપવામાં આવે છે. આ આંધેકારીએએ એવી 

ખાતરી આપવાની હાય છે કે ડાયરેકટર જનરલ તથા સરકારના તાણાખાતાના 

વખતોવખત અપાતા આદેશા અને નિયમો પ્રમાણે એ નાણાંતો યોગ્ય રીતે 

ઉપયેગ થરો. 

સિદ્ધતમાં તો રંડેયો અતે ટી.વી.ની લાઇસન્સ ફ્રી પ્રસારણુસેવાઓને 

આર્થિક સષ્ધરતા પ્રાપ્ત થાય એ સારુ આપવાતી હોય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તે 
લાઇસન્સ ફ્ીીમાંથી થતી આવકતે એને વસલ કરવાતો ખર્ચ બાદ કર્યા પછી 

સરકારતા એકત્રિત ભંડોળમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. અતે આકારાવાણીની 

નાણાં અંગેની માગણીએ પર્ સંસદમાં મતદાન થતું હોય છે. આ રીતે ઉઘરાવાતી 

લાઇસન્સ ફીની રકમ કરતાં આકાશવાણીનું ખર્ચ ધણાં વર્ષો સુધી વધારે હતું. 

પરંતુ 1963-64થી આકાશવાણીના ચાલુ ખચે કરતાં ફ્ીમાંથી પ્રાપ્ત થતી કુલ 

આવક વધારૅ છે જે તીચેના કોઠા પરથી સપણ થશે : 

વષે લાઇસન્સ ફીની રકમ આકાશવાણીને ચાલુ ખર્ચ 
196035-64 6.25 કરોડ 5.5 કરોડ 

1908-69 13. 5 કરોડ 10 ડરેડ 

1971-72 18. 5 કરોડ 15*5 કરોડ 

1972-73 અતે પછીતાં વર્ષોના આંકડા હજ પ્રાપ્ય નથી, પરતુ તેમાંય 

આવું જ જેવા મળશે. 
આકાશવાણીનું એક વ્યાપારી વિભાગ તરીક્રે વર્ગીકરણુ કરવામાં આવે છે 

ચારે, લાઇસન્સ ફીની રકમ ઉપરાંત રેડૅયો સેટ અને ટી.વી. સેટ પરતી જકાત, 
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વેરાઓમાંથી થતી આવક તથા તેના બધા જ પ્રકારના ભાગ પરતી જકાતમાંથી 
થતી આવક પણુ ગણુતરીમાં લેવાં જનેઈ એ. એમ કરવામાં આવે તો પૂંજના 
અંદાજપત્રના થોડા અંશને આવરી શકાય. આ ઉપરાંત સરકારનાં જદાં જદાં 
ખાતાંએ વતી આકાશવાણી ને જે કાર્યકમો રજૂ કરે છે, સરકારની યેો।જનાઓ ને 
પ્રોજેક્ટના અનુસંધાનમાં જે કાર્યકમો અપાય છે, આ બધા માટે ને આકાશવાણીને 
સરકાર તરકથી નાણાં ચૂકવવામાં આવે તો આકાશવાણીની નાણુ।કીય પરિસ્થિતિ 
હજ્ય વધારૅ અનુકૂળ થાય, 

1908થી 13 1િધ ભારતી પરથી અપાતી વ્યાપારી જાહેરાતો દારા આકારા- 
વાણી નાણાં કમાય છે. દુર્ભાગ્યે આ નાણાં પણુ પેલા એકત્રિત ભંડોળમાં જમા 
થાય છે, અને આકાશવાણીતે તેનો કરો ફાયદો થતો નથી. વળી મનનતી વાત 
તો એ છે ક્રે આકાશવાણીની નાણાકીય સ્થિતિ સુધારવા માટે તો આ વ્યાપારી 
સેવાઓ શાર કરવાંમાં આવી હતી ! આ વ્યાપારી મેવાએથી આજે વર્ષે રૂપિયા 
પાંચ કરોડતી કમાણી થાય છે અને જેમ જેમ વધારે કેન્દ્રો પરથી એ શરૂ થશે 
તેમ તેમ એની આવક વધવાની. 

લાઇસન્સ ફી દારા મુખ્ય અંદાજપત્ર માટે કેટલીક આવક થતી હોવા છતાં, 
પ્રસારણુ માટે નાણાંની થોડી વહુચણી કરવા ઉપરાંત, સરકારી નાણાકીય રીંતિઓ 
પ્રસારણુસેવા માટે ખપમાં ના આવે, એ માટ ખીજાય કેટલાંક કારણે છે. 

પહેલું તો આપણા આ.થૅક વહીવટ ચુસ્તપણે કેન્દ્રસ્થ થયેલો છે અતે 

ઝડપી [વભાગાંય કામકાજને થંભાવી દેનારો છે. વધારામાં, ખર્ચ પઃ૭ળનું સમપ્ર 
દૃ્ણિંબદ્ [હિસાબતે લગતું અતે ઓડિને લગનું દોય છે, પરિણામવક્ષાં દષ્ટિએ 
ખચ કરવાની એમાં મોકળાશ નથી, પારણામે કંઈ પ્રાપ્ત કરવા કરતાં અંતર'યોને 
આઘા કાઢવામાં કોઈ પણુ સરકારી ખઃતાતે સાંવેશેવ રસ ક છે. સંસ? મંજર 
કરેલાં નાણાંતે પોત! અઃધેકાર ડૅડળતા કગેરીએઃસાં વપરવ:તે: આંધેકાર મા.હતી 
અતે પ્રસ!રણુખાતા 1 મંકાલય સુષ્ધાંતે પૂરેડ્રા તે: નથ. મણી “ત્રા વય વખતોવખત 
માહિતી સકતે પ્રસારણ મંત્રાલયને ધોતાતી પ્રતિઃપબેરૂપ એવા સત્તઃએયને થોડે 
અંશ વહેચે છે અને સા!હળી તે ?'સારણુ પે!તનતી એ સત્તઃમાંથી થોડા હિસ્સો 
અકકા્શડાજીના ડાયરેક્ટર જતર્લતે વહેંચે » તે ડાયરેકટર જતર્સ તેતી સત્તાતે। 
થોડો અંશ 1વભાગીય કેન્દ્રાનનામકોને વહેંચે છે. આમ પ્રસારણતી [વવહેઈ સેવાઓ 
બશ્નવવાતી જવાબદારી સંભાળતા આકાશવાણીના વહીવટી આંધકારીશ્મોને હસ્તક 
વહીવટી તથા નાણાકીય સત્તાઆ ખૂબ મર્યાદિત હોય છે. બિલકુલ પાયાની 
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અનિવાર્ય જરૂરિયાતો માટેય તેમણે ડાયરેકટર જતર્લનો સંપર્ક સાધવે। પડતો 
હોય છે. ડાયરેકટર જનરલ પોતે પણુ માહિતી તે પ્રસાર્ણુખાતાનો તથા નાણા- 
ખાતાતો સંપક સાષ્યા વિના આવી જર્ૃરિયાતોને મંજૂર કરી રાકતા નથી. 
ઉદાઉરણુ તરીકે કારકુન તે પટાવાળા સિવાયતી ખીજ કેઈ જગાઓ તે ઊભી 

કરી શકતા નથી, જનિયર્ આંધિકારીએ સિવાય ખબીન્ન કોઈની તે બદલી કરી 
શકતા નથી, એકીસાથે દસ [દવસ કરતાં વધારે સમય માટે તે ક્રોઈ 
અધિકારીને પ્રવાસે મોકલી શકતા નથી, અને વાહનવ્યવહારતી બીજ કશી સગવડ 
ઉપલબ્ધ ન હોય લારે હવાઈ મસાકરી માટે તે મંજરી આપી શકતા નથી. 

ખુદ ડાયરેકટર જતર્લતી પોતાની જરૂરિયાંત અંગેના તેમના અંદાજ ખર્ચતે 
પણુ માહિતી ને પ્રસારણુખાતું તથા નાણાપખાતું ઝીણુવટપૂર્કીક તપાસે છે તે તેમાં 
કાપકૂપ પણુ કરતું હેય છે. આવાં ઘટાડા તે કાપકૂપ સામાન્ય રીતે તો યાર્દાચ્છક 
હોય છે. કેટલીક વાર તો જે મુખ્ય હૈતુ માટે નાણાં માગવામાં આવ્યાં હોય છે 
એય બુલાર્છ્ ન્નય છે. પ્રાપ્ત થયેલી રકમને ડાયરેક્ટર જનરલ પોતે જેને ઉત્તમ 
વળંતર્ આપનારી -- લાવનારી માનતા હોય એ રીતે ખર્ચી શકતા નથી. પરંતુ 
તેણે વિવિધ પ્રબ્ૃત્તિઓા માટેતી વિસ્તૃત વહુંચણીતે વળગી રહેવું પડે છે તે તેને 
ફૂરી પાછી મેળવવા માટે તેમતી પાસે આંતિ મર્યાદિત સત્તા હોય છે. 

આકાશવાણીના વિકાસ મારેતી પૂંજનું અનુદાન આયોજન પંચ નક્કી ડરે 
છે. આવું નક્કી કરતી વખતે આયે।જન પંચ પોતાનાં મંતવ્યો! પ્રમાણે વિકાસનો 
શો દર હોવો જેઈ એ તે ષ્યાનમાં લે છે અતે રેડિયો અને ટી.વી. વચ્ચે કેને 
કેટલી અથિમતા આપવી જેઈ એ, ઘર આંગણાની સેવાએ અતે વિદેશ સેવાઓ 
વચ્ચે કેતે કેટલી અગ્રિમતા આપવી તે વગેરે પોતાના મંતવ્યાનુસાર્ તકક! કરે 
છે. અગ્રિમતા આંપવ!તી બાબતો 'વશે અ[યે।જન પંચે જે યાદી તૈયાર કરી છે 
તેમાં પ્રસારણુતો ઉલ્લેખ તથી. પ્રયારણુ માટેતી વહચણી અપૃમ્તી હેઞય છે અને 

કયારેક તે! સાવ જ કંગાળ કહી શકાય એવી હોય છે. અપરતી રકમમાં પણુ 
સંખ્યાબંધ ફેરફારો થતા હેય છે. આવી નજવી રકમથી ઝડપી અતે પહ્તિસરને 
વિકાસ સાધી શકાય નહીં. 

આયેજન પંચ અને નાણામંત્રાલમ જેવાં બહાર્તાં પરિખળે આકારશ- 
વાણીના અંદાજપત્ર વિશે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. આકારાવાણી માટે જે 
નાનકડી રકમ મંજૂર કરવામાં આવે છે તે પણુ જનતાતે માહિતી આપનાર, 
મતોારંજન પૂ રું પાડનાર અતે કેળવનાર પ્રસારણુતંત્રનાં મૂલ્યોતે ધ્યાનમાં રાખીને 
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અગ્રિમતા આપીને ખર્ચાતી નથી. ઈ.સ. 1930માં જ્યારે આકાશવાણીની સ્થાપના 
થઈ ત્યારે તેના કુલ અંદાજપત્રના 36 % નાણાં કાર્યકમો! પાઠળ ખર્ચાતાં હતાં 
અને બાકીનાં નાણાં એન્જિનિયરિંગ, વહીવટ તે બીજ બાખતો પાછળ ખર્ચાતાં 
હતાં, એ વખતથી જ કાર્યકમો! પાંઠળ ખર્ચાતાં નાણાંનું પ્રમાણુ ઘટવું રહ્યું છે ને 
આકાશવાણીના કુલ અંદાજપત્રના 17 % નાણાં હાલ તેતી પા૭ળ ખર્ચાય છે. 
ઉપરાંત એય તોંધવું જનોઈ એ કે કાર્યકમો માટે ખર્ચેવાનાં નાણાંમાંથી 75 % 
રકમ તો સ્ટાફ-આટિસ્ટેનાં વેતન માટે ખર્ચાતી હોય છે. આમાંતા કેટલાક સ્ટાક- 
આટિસ્ટો કારડ્તીનું કામ કરતા હોય છે. આ જેતાં એ હકીકત કાંઈ આશ્ર્ય- 
જનક ત ગણાય કરે પ.સ. 1973-74માં આકાશવાણીઓએ પોતાના કુલ ચાલુ 
ખચંના 18 કરોડ રવિયામાંથી માત 58 લાખ રૂપિયા કાર્યકમોમાં સહાય આપ- 
નારા કલાકાર, લેખકે! વગેરેને મહેતતાણુા। પેટે ચ્કયા હતા. આકાશવાણીના 
સ્ટાફમાં થયેલા ભારે વધારાતી તો આપણે તોૉંધ લીધી જ છે. કાર્યકમોની ગુણુ- 
વત્તામાં બઈ રહેલા ઘટાડાનાં કારણોતાં મૂળ આમાં છે. સરકારી ખાતાની 
તોકરશાડી પદ્ધતી આકાશવાણી પર પણુ લાદવામાં આવી છે અતે તેથી તેમાં 
તુમારીકામ, કારકુતી કામ, વહીવટી કામ ખૂબ વધી રહ્યું છે અને એ કારણે 
વધારે સ્ટાકતી જરૂર પડે છે એવી દલીલો! ભલે કરવામાં આવે; પણુ આ માટે 
ડાયરેકેટર્ જતર્લ, આકાશવાણી અતે તેને! સ્ટાક્ જવાબદાર છે. 

વિશાળ શ્રોતાગણુ ન હોય તેવા કાર્યકમો ચાલુ રાખવા માટે તેમ જ 
કેટલાક વગદાર વગઝેને રાજ કરવાને અમૃક પ્રકારના કાર્યક્રમો ચાલુ રાખવા માટે 
તથા એવા ખોટા ખચ માટે આકાશવાણીને જવાબદાર ગણવું ધટે, ત્રામવિસ્તારો 
માટેના કાર્યકમોતે તથા શાળાઓ માટેના કાર્યક્રમોને નાણાંતી ખેંચ ભોગવવી પડે 
છે, કેમ કે આવા કાર્યકમો સાંભળનારા પોતાનો અવાજ અસરકારક રીતે રજૂ 
કરી શકે એવા કે વગદાર નથી. પક્ષ લેવાતે કેઈ વગદાર શ્રોતાવર્ગ નથી. 
આગલાં પ્રકરણોમાં એ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે સરકાર્તી ઇચ્છા પ્રમાણેના 
કેટલાક કાર્યકમોનું પ્રસારણુ કરવાની આકાશવાણીતે કરજ પાડવામાં આવે છે. 
પ્રબેક કાર્યક્મતા આયોજન અતે પ્રસારણુ પાઠળ થતા ખર્ચને હિસાબ રાખવાતી 
પ્રથા આકાશવાણીમાં હોય તો આવા કાર્યકમો પાછળ થતા ખચંતા આંકડા, 
ખર્ચનો હિસાબ કાટીને જે તે સરકારી ખાતા ખાતે ઉધારી શકાય. સરકારી 
ખાતાંઆ આકાશવાણી પાસેથી જે સમય, સગવડ અને નાણાંની માગણી કરતાં 
હોય છે તેતે આ રીતે જ ઘટાડી શકાશે. 
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વિવિધ મંત્રાલલો અતે ડાયરેકટર જનરલ કાર્યકમો તેમ જ ટેકનિકલ 

ખાખતો અંગે ઝડપી ને ઉચિત નનિર્ણષો લેવામાં જે દીલ કરે છે તથા જે ખોટા 

નિણુયો લે છે એવી પણુ આપણે ગણુતરી કરવી જોઈ એ. આવાં ઉદાહરણેા 

સંબાધેત પ્રકરણમાં આવ્યાં જ છે. 

અત્યાર સુધી જે કહેવાઈ ગયું છે એથી એ વાત તે સ્પછઠ જ છે કે 

અમલદારશાહી આકાશવાણીના તંત્રતે કોરી ખાય છે. તે છે ઉચ્ચ અમલદારોતી 

અધિકારરાહી, તુમારશાહી, નિર્ણુયો લેવામાં કીલ, પોતાના દોષોનો સ્વીકાર 

કરવાની અનિચ્છા, શ્રોતાગણુ પ્રત્યેની ઉદાસીનતા, સ્ટાફની નિમણૂક કરવામાં, 

અંદાજપત્ર ઘડવામાં તે એથી કાર્યકમોના આયેજનતમાં સ્થિાતિસ્થાપકતાનો અભાવ 

તેમ જ સરિયામ જડતા. 
આપણીં પ્રસારણુસેવાખના આ નિરાશાજનક ચેત્રને સુધારવાની વેળા 

કચારનીય આવી લાગી છે. એવું કરવાતે આકાશવાણીના તંત્રમાં ધરમૂળથી 

ફેરફ્ાર્ કરવાની તાત્કાલિક જરૂર છે એ સ્વીકૃત હકીકત છે. ફેબ્ઇુઆરી 1974માં 

પબ્લિક એકાઉન્ટ્સ કમિટીતે એક સંદેશામાં માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે 

જણાવ્યું હતું કે આકાશવાણીતે વધારે વહીવટી અતે નાણાકીય સત્તાઓ 

આપવાનું પ્રધાન મંત્રી વિચારે છે. એ અંગે હજુ વધુ [ગતો આપવામાં આવી 

તથી, પરંતુ આકાશવાણીની સ્વાયત્તતા પર, આકાશવાણીના તંત્રના વિકેન્દ્રોકરણુ 

પર્ અતે પ્રાદેરેક કેન્દ્રોને વધારે સત્તાએ આપવા એ વેળાએ પ્રધાનત્રીએ ભાર 

મૂકેલો હતો. એ વખતે જ ઓપ્રલ 1974માં ત્રોત્રામ સ્ટાક એસો।સયેશનના 

વાર્ષિક મેળાવડામાં તેમણે જઞાવેલું કે ટી.વી. સેવાઓને રડિયેયાં છૂટી પાડયા 

પછી આકાશવાણીના માળખામાં ફેમ્કાર્ કરાશે. મંત્રાલયના વદીવટ અને કામ- 

ગીરીતા પાઠ્ા અનુમવતે જ્નેતાં કહી શકાય કે એમ થવામાં હજુ કેશ્ફાક વષનો 

વિલંબ થશે. પ્રધાતશ્રીએ વ્યવસાયીકરણુ, તાલીમ, શ્રોત!ઓતા રપ્રાતભાવ અગેનાં 

સંશોધને।, ટેકનિકલ સંશોધતો અતે એવાં બાજ અતેક મહત્ત્વતા બાબતે! પર ભાર 

મૂકયો હતો, પરતુ પ્રવાનતાતી ભૂતકાળની કામગીરી ન્નેતાં આ બધાં વચતો પર્ 

કમે! ભરોસો બેસતો નથી. “સ્વાયત્તતા' શખ્દના અથધટત પર બધા આધાર્ છે. 

વધારે નાણાકીય અતે વહીવટી સત્તાઓ તથા વહીવટી ને નિમણૂકા અંગે વધારે 

અધિકારો કદાચ આકાશવાણીના મંદોત્સાહઢવાળા આંધકારીઓતે થોડાક પાનો 

ચડાવે, પરંતુ મહત્ત્તતી સમસ્યાએ તો અણુઊકલી જ રહી જશે. 9મી મે, 

1974માં સંસદમાં વડા પ્રધાને “રેડિયો તે ટી.વી. સરકારની નીતિઓનો પ્રચાર 
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કરે' તેવા નિણુયતી વોષણા કરી હતી. આ કથન પરથી પરિસ્થિતિ સ્પછુ થઈ 
જળય છે. 

આપણી જરૂરિયાતોને સંતોષે, તેને અનુરૂપ સમાજ પ્રત્યેની પોતાની 
જવાખદારીએ અદા કરી શકે એવી પ્રસારણુસેવાની કામગીરીતી આવશ્યક 
શરતોને આ તબક્કે આપણે તપાસી લેવી જ્નેઈ એ. કામકાજ અંગેની નીતિ- 
રીતતિઓ તીતિનિયમોના માળખાનું સ્વરૂપ નક્કી કરે છે તે માળખું તેણું હાંસલ 
કરવાના કામના ખ્યેયતે નક્કી કરી આપે છે. 

રાષ્ટ્રસંસ્થાએ 1948માં સર્વાનુમતે જ્નહેર્ કરેલી માતવ-અંધિકારા માટેની 

વૈશ્વિક ઉદ્ધોષણાની કલમ ઓગણીસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે : “પેતાતી મર્જ 
મુજબ અભિપ્રાય ધરાવતાને અને ઉચ્ચારવાનો સવે કેઈ ને અધિકાર્ છે.” કોઈ 
પણુ પ્રકાર્તી દખલગીઃ?ી વિતા અભિપ્રાય ધરાવવાતા સ્વાતંત્ર્યતે્ આ અધિકારમાં 
સમાવેશ થાય છે. કેઈ પણુ માષ્યમ દ્દારા માહિતી તે વિચારો મેળવવાના તથા 
પ્રસરાવવાનતા હકનો પણુ આમાં સમાવેશ થાય છે. “આ શખ્દે! આંભપ્રાય 
ધર્ાવવાના, વ્યક્ત કરવાના, માહિતી પ્રાપ્ત કરવાના અતે છેવટે તેનું પરસ્પર 
આદાનપ્રદાન કરવાના સ્વાતંતર્ય'ને સૂચિત કરે છે. 

સત્તા, ભલે પછી તે ધામિક હોય, રાજકીય હોય કે ખાનમી હોય --આ 
સવે સત્તાઓએ ઇતિહાસના ઉવષઃકાળથી જ એ હષીકત પામી લીધી છે કે સંદેશ- 

વ્યવહારનાં સાધનો પરતો કાબૂ એટલે સમાજ પરતો કાબૂ. સત્તાવીશે। પોતાનાથી 
રાખી શકાય તેટલે! ઓછેવત્તો અંકુશ બધા જ પ્રકારનાં સંદેરાવ્વવહાઃનાં માપ્યમો 

પર રાખતા હોય છે. પ્રન્નનીય માષ્યમો આમાં અપવાદરૂપ હોઈ શકે તહીં. 
આખાય વિશ્વમાં સત્તાની આવી ખાર!સયતનાં કેટલાંક લક્ષણા નજરે પડે છે. 
શ્રોતાઓ. માં માત્ર તિષ્કિય સાંભળનાર જ રહે, તેખએો પોતાતો કથે પ્રતિભાવ 
દર્શાવી ત શકે, વિવિધ પ્રકાર્તા શ્રોતામોમાં સર્ક્નયેલી આ પ્રકાર્તી નિષ્કિયતા 
અતે હતાશાનું કારણુ છે કેન્દ્રીમકરણુ ધણા લોકો સુધી પહોંચી શકાય તેવા 
આ અસાધારણુ માષ્યમની દોરી અમુક લોકોતા જ હાથમાં; વિશાળ તંત્રતે 
ચલઃવતારાખેતી તેતા પર્ ખેકહથ્થુ સત્તા, વ્ાડ્તઓતે તેમતા વિચારો પ્રગટ 
કર્વ;તી શકથતા.જ નહીં, કારણુ કે ત્યાં સુધી તેમતી પહાંચ નથી હૉતી અતે 

તેમતે એવે। ્આાધકાર્ પણુ નથી હોતો. આવી બધી ઝુંટિઓતે કારણે સમપ્ર 
રાષ્ટ્ર તેની પકડમાં આવી જય છે. સ્થાતિક જીવતતે, વિવિધ સ્તરની ર્સરુચિતો, 
સંસ્કૃતિતા નાશ થવા લાગે છે. બૌદ્ધિક પોષણુના અભાવે લઘુમતીઓમાં હતાશાની 
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લાગણી પેદા થાય છે ને તેમના પર લાદવામાં આવતી ખબહુમતીની સંસ્કૃતિ 
લઘુમતીને કચડી નાખે છે. આતે કારણે સંદેશવ્યવહારનાં સાધનો વિચારવિનિ- 
મયનાં માધ્યમ રહ્યાં નથી. હવે સંદેરાવ્વવહાર્ માત્ર એકતર્ફ્રી જ ખની ગયો છે. 
આવાં માષ્યમા હવે તો માત્ર માહિતીતાં સાધતે જ રલાં છે અતે ઘણી 
વાર્ કેવળ રાજકીય પ્રચાર્નાં સાધતે બની રહે છે. 

આજના સુસંસ્કુત વિશ્વમાં જનસાધારણુતે સંદેશવ્યવહારનાં આ માપ્યમે[થી 
કેવી રીતે અવગત કરવા તે એક ચર્ચાસ્પદ મૃદ્દો થાઈ પડયો છે; જેમાં 
આકાશવાણી-પ્રસારણુના પણુ સમાવેશ થઈ જાય છે. આકાશવાણી ઉપરનું 
નિયંત્રણ, એ પછી સીધું રાજ્યહસ્તક ન હોય તોપણ, મુદ્દીભર માણસોના 
હાથમાં આવી ગયેલી સત્તાનું પરિણામ હોય છે, જેમાં એ મુઠ્ઠીભર માણસો 
નક્કી કરતા હોય છે કે શેનું પ્રસારણુ કરવાનું છે. માષ્યમ દારા વ્યક્તિમાત્રને 
પોતાની વાત રજુ કરવાતે અધિકાર મળે, એ માટે એ રૂએ આ સત્તા પર કાપ 
મુકાવો જ બજ્નેઈ શે. સંદેશવ્યવહારની તવી ટેકનોલોજીની મદદથી કેટલાક અંશે આ 
શકય બન્યું છે. “વિડીઓ રૅકડિ 'ગ' અતે “કેબલ-કૉમ્યુનિકેશન'તે કારણે સાર્માહક 
સાષ્યમોતે માટે એક નવી દિશા ખૂલી છે; જે એકસ્તંભી રાષ્ટ્રીય પહ્દતિ કરતાં 
જદી પડે છે. વિશ્વમાં જ્યારે પ્રસારણુ ઉપરનાં કેન્દ્રીય નિયંત્રણોની પકડ #ીલી 
તે દીલ્લી કરવામાં આવતી હોય ત્યારે ભારતમાં, આજથી ચાળીસ વવ પર્વે રૂઢ 
થયેલી પરદદાત ચાલુ રાખી શકાય નહીં. 

આ પૃકભૂમિમાં આપણી પ્રસારણુ તીતિનું ક્મવિશેષ શું હોઈ શકે ? ન્યારે 
પ્રાર્ભ કરવાતોા આવે છે ત્યારે તોંધવું જ પડશે કે હાલમાં તો હાથ ઉપર એવી 
કોઈ તીતિ છે જ નહીં! પ્રત્યેક પ્રધાન સંગીત, સમાચાર, વાર્તાલાપ અતે અન્ય 
કાર્યક્રમો માટે તીતિ નક્કી કરતા હતા, ઘણી વાર એમના અનૃગામીઓ એનાથી 
ઊંધી નીત નક્કી કરતા. આમ, જેએ સર્વસત્તાધીશ છે તેએ સર્વસ્ન નથી. 
માટે તેમતે આપણી પ્રસારણુપરદદતિનું તિવહત કેમ થાય તે નક્કી કરવાની 
સત્તા ત સૉંપાવી જેઈ એ, એમ વિવેચકોનું માનવું છે. પ્રસારણુને લગતા 
કાર્યકમ-વૈવિષ્ય, વહીવરી અતે યાંત્રિક બાબતો જેવા વિષયોમાં ' કયારેક છૂટક 
નિર્ણયો સરકાર દ્રારા લેવાતા હતા, પણુ એક સંશ્લિષ્ટ અને સુસંગત નીતિ 
ઘડવાનો આછેોઅમસ્તો પ્રયત્ન કચારેમ કરવામાં આવ્યો નથી. સરકાર અને 
યોજના પંચે કયારેય પ્રસારણુનીતિતે મહત્વ આપ્યું જ નથી, તે ન્નેતાં આવું 
બતે એ કઈ આશ્ચર્યજનક ન ગણાય. સરકારે હંમેશાં એ જ પ્યાનમાં રાખ્યું 
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છે કે પ્રસારણુની ઔદ્યોગિક નીતિ અને વૈજ્ઞાનિક તીતિને સંસદની અનુમતિ 
મળતી રહે, પણુ તેતી પ્રસારણુતીતિતે મળતી સંમતિ પ્રાપ્ત કરવાની મહત્તા 
વિશે [વચારણા। કરવામાં આવી જ નથી. આવી કેઈ પ્રસારણુ નીતિના સદંતર 
અભાવતે કારણે ખુદ સરકારે આ પ્રસારણુના માષ્યમનો ઉપનષેાગ સરકારી 
કાર્યો અતે નિણુયોતા પ્રચારકાર્ય તથા સંરક્ષણુ માટે જ કર્યે રાખ્યો છે. 
પ્રસારણનાં માષ્યમાોં જે કઈ કરી શકે એતે પૂરતો લાભ લેવાતો કોઈ સપણ 
્દાણકરાણુ પણુ જણાતો નથી. આ પુસ્તકનાં પ્રારંભનાં પ્રકરણોમાં બતાવ્યા 
પ્રમાણે દેશના વિકાસ કાર્યક્રમોમાં પ્રસારણુનાં માષ્યમોતો ફાળા કેટલે અમૂલ્ય 
ખતી શક એના ઉપર્ પણ્ કયારેય ષ્યાન અપાયું નથી. પાંર્ણામે યત્રક 
[વિકાસના ક્ષેત્રમાં કેટલાક ઉતાવળિયા અતે અધૂર! નિણુયો લેવાયા, એટલું જ. 
રાષ્ટ્મંસ્થા, કૃનેસ્કો કે ઇન્ટરતેશનલ ટોાલેકેમ્યાનિકેશત યુાનિયત જેવી મંસ્થા એમાં 
આપણા પાતોર્નાધિએની રજઅાત ઉપર આ નતીંતતો અભાવ અસર કરૅ છે. 
જદાં *૮દાં મંત્રાલયો અતે સંસ્થાએમાંથી એકદા કરેલા ભારતીય પ્રતિનિધિએ 
જદી ગ/દી સનાન વખતે જુદી જુદી તીતિ અખત્યાર કરતા જેવા મળે છે; 
જેમ કે રાડેયો ક્રોકવન્સીના ભાગ પાડવાનું, અથવા વહીવરી તંત્ર કે પ્રસારણ 
સામમ્રીના કોપીરાઈટ જેવા મુટ્દાઝ વેશે તાતતા સદંતર અભાવના હતાવરણ ઉપર 

કચારૈય મૃદ્દાસર ચર્ચાવચારણા થઈ શકે તહીં. ભારત જેવા બહદભાવાબાષી 
પ્રદેશોમાં વહેંચાઈ ગયેલા, એક વિશાળ રાષ્ટ્રમાં સંદેશગ્યવહારની એક જ તીતે 
નક્કી કરવી એ કંઈ સહેલા વાત નથી. પ્રસારણુતી નીતિ માત્ર પોતાના લૈંત્ર 
પૂર્તી મર્યાદિત હોઈ શકે જ તહીં, બલ્કે એ તો સમાજની રાજ#ીય, સામા 2િક 
અતે આ થૅક પરિસ્થિતિઓના સિદ્ધાંતોના [નાશ્રિત સમૂહમાંથી ઉદ્બવતી હોય છે. 
ફેબ્રુઆરી, 1973માં “એક એશિય!' મહાસભાને ઉદૂખોધતી વખતે તઃકાલીન 

માંહતી અતે પ્રસારણુખાતાના પ્રધાતે જ્નહેર્ કરેલું કે વિકાસશીલ દેશની 

વાસ્તવલક્ષી પ્રસારણુતીતિ ત્રણુ ક્ષેત્રો વચ્ચેતું સમતોલન માગી લે છે. સામાજિક 
રીતે શું સ્પૃહગગીય હોઈ શકે, આથિંક રીતે શું અર્થસંગત લાગી શક્રે અને 
યંત્રો્ોગની દણિએ શું શાકય બતી રાકે? આ ત્રણેય ક્ષેત્રોના માળખામાં બંધ- 

ખેસતી આવે એવી કર્ઈ નીતિ હોઈ શાક્રે(-- આ વિશે તો હજી આજે પણુ 

નિણુય કરવાતે! બાકી છે. 
લગભગ આ જ અરસામાં, લોકસભામાં રજ્ કરવામાં આવેલા ખરડામાં, 

સરકારે ન્નહેર્ કર્યું” હતું કે ચંદા “સમિતિતી સાથે સંમત થઈ, એકરાષ્ટ્રોય 
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છી સામૂહિક પ્રેસારણુ સમિતિની રચતા થવી ન્નેઈ એ. જે સમિતિમાં “માહિતીસભર, 
' પ્રતિનિધિત્ત ન્નળવી શકે તેવા અને મોટા પાયા ઉપર સમવાય પંરિત્રાહક 
અધિકારીખો અને એ જ પ્રમાણે સુયોગ્ય સલાહકારો પણુ હોવા જ્નેઈ એ' -- 
જેઓ સામૂહિક પ્રસારણુ માષ્યમના કાર્યવિશેષ અતે રજઆત તેમ જ તેતા 
વિકાસ અંગે સાચી સલાહ આપી શકે. જે આવી કેઈ સમિતિની ર્ચના 

કયારેય પણુ થાય તો આ સમિતિ પ્રસારણુતંત્ર માટે ઊંશ્વેત તીતતિ ઘડવા માટે 
કદાચ તત્પર્ થશે જ. પણુ હજ સુધી તો કેઈ સરકારી સંસ્થાઓએ પ્રસારણુ 

અને માહિતી અંગેતી કેઈ ગંશ્લિણ નીતિ ઘડવાની જવાબદારી પોતાતે માથે 

લીધી તથી. 

હાલમાં સંરક્ષણુખાતું, અવકારા સંશોધન સંસ્થા, સંદેશવ્યવહાર્ખાનું, 

શિક્ષણુખાતું, આરોગ્ય, માહિતી અવે પ્રસારણુખાતું, ખેતીવાડીખાતું --- બધાં 
પોતપોાતાતી માગણીએ વિશે જ વિચાર કરે છે, અને ભૂલી ન્નય છે કે 
સરકારનાં અન્ય કાર્યક્ષેત્રે સાથે એમતી સતત માગણીને કારણે સંધવે ઊભે! થશે 
જ, અથવા તો. જનસાધારણુના જવન ઉપર્ પણુ આની 1વિપરીત અસર ચશે. 
કેટલીક રાજ્ય સરકારે અને કેટલીક પ્રજ્નટીય સહકારી મંડળીગસાએ પોતાનાં 

આગવાં પ્રચારકેન્દ્રો ઊભાં કરી લીધાં છે, જેતે કારણે મુદ્રિત સામગ્રી, રડયો 

તેમ જ ટી.વી. ઉપર્ પ્રસારિત થતી સામમ્રીમાં વધારો જ થતો ન્ય છે. માહંતી 
અતે પ્રસારણુ મંત્રાલયનાં જ ક્ષેત્રીય પ્રચાર સંસ્થાન, આકાશવાણી, વિજ્ઞાપન 
અતે દશ્ય પ્રસાર્ નિદેશાલય, બધા જ ગ્રાર્માવિસ્તારોમાં પ્રચાર-કમાર્તે 

પ્રયત્ન કરે છે, જેમાં દવની દાઈ પૂર્વાર્નાશ્રત યોજના નક્કી કરવામાં 

આવી નથી. આ રીતે પ્રસા!ર્ણુતા બંધારણુતી કેઃ સપણ વ્યાખ્યા થઈ ૦૮ નથી. 

કોઈ સુસંગત પેસાર્ણુની|તે ઘડી શકાઈ જ નથી; જેતા મૂળમાં અધર ડેઝન 

સરકારી ખાતાં અને ઝેજન્સીએ વચ્ચેની ઈર્ષા તથા ગજમ્રાદ છે. 
હજ ગુધા પેલી કાઉન્સિલ વિશે કંઈ જ જણુવ:-સાંભ”.વા મળ્યું ન 

હોવાથી, તે સંદેશગ્યવહપાર્ અતે ખાસ કઃતે પ્રસ'રણુના વિકાસમાં શી રીતે 

મદદરપ થશે, ચષેતે [વેશે કોઈ તારણુ કારી શકાય એમ નથી. .ચંદા _સામ'તના 
દૃણિબૈદુ અનુસાર, આવી કારઊન્સલ સ્વાયત્ત સંસ્થા હેવી જરૂરી છે. તે માહતી 
અને પ્રસાર્ણખ'તાન! આનુષંગિક સંસ્થા ન હાવી નનેઈ એ. ઉપપત્રહે!, તાર, 
ટી.વી. વગેરે વિશે સરકારતે સલા આપવાના સર્વા।કાર પણુ એતે સત્તાવાર 
રીતે મળેલા હોવા જેઈ એ. આ સમિતિમાં પ્રેસ, પ્રકાશન સંસ્થાએ, વિજ્ઞાપન 
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સંસ્થાએ, ફિલ્મ અતે રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિઓને સ્થાન મળવું જ જ્નેઈ એ. 
વિકાસના ઉપલદ્યયમમાં આજે વિજ્ઞાપન અતે વાણિજ્ય-વ્યાપાર જેવાં ક્ષેત્રોમાં 
અનુભવ અતે વિશદતા ધર્ાવતા લોકે।ની મદદ લેવામાં આવતી નથી. ખાનગી 
સંસ્યાઓતે એમાં સાંકળવી જ્નેઈ એ, જેથી તે મહત્ત્વતો ભાગ ભજવી રાકે. 

આવી સા્માતનું પહેલું કાંમ તે! સંશોધનની યોજના કરવાનું છે; જે 
સંશોધન પ્રસારણુ-યોજનાના લાંબા ગાળાના કાર્યકમ અંગેતા ઊંચત નિણેયો 
લેવામાં મદદરૂપ થાય. આજ પયે'તનું સંશોધન, શું પ્રસારિત કરવું અતે કેને 
માટે પ્રસારિત કરવું એટલા પૂરતું જ સીમિત છે. આ પણુ ઉપયોગી છે, 

પરંતુ પ્રસારણુ-પર્દ્યાતે [વશે પાયાના [નેણુગે। લેવા તરફ આંખ આડા કાન જ 
કરવાના આવ્ય! છે. આવાં સંશોધનો વેો!જતાશ્।। ઘડવા માટે કયા કયા વિષયે 

હાથ ધરવા જેઈ એ તેની વિચારણા માટે કામે લાગે, જદી જદી યોજનાઓ 

દ્રારા જદા જદા લાભો મેળવવ,માં મદદ કરે; ધારાધોરણુના અમલીકરણુતે 
સકળ બનાવવામાં મદદ કરે. સંદેશવ્યવહારના ક્ષેત્રમાં તથા સંદેરવ્યવહારના 
અર્થકારણુમાં થયેલી શોધ અનુસાર ટેકતોલોજમાં ફેરફારો કરી શકાય, પ્રસારણુતો 

નાણાંવહીવટ સૌથી સારે કઈ રીતે ચાલતાં શકે, દાખલા તરીકે, સરકાર અતે 
પ્રસારણુ માષ્યમા વચ્ચેના સૌથી વધુ અસરકારક સંબંધો, જરાં જદાં 
પ્રસારણુ-માષ્યમો માટે જદી જુદી સંસ્થાઓ કારા કેવા કેવા તાલીમાર્થી ઓને 

રોકવામાં આવે, કેન્દ્રીકરણુ અતે વિકેન્દ્રીકરણુના લાભાલાભ -- વગરૅ માટે આવાં 
સંશોધનો અત્યંત આવકાર્ય અતે અનિવાય છે, 

મહુત્ત્તતી કાર્યવાહી તો યાંત્રિક વિકાસતે લક્ષમાં રાખી પ્રાથમિકતા 
સ્થાપવાની છે, જેમાં પ્રસાર્ણુ સાધતોના ઉત્પાદન અને પરવાનાનો પણુ સમાવેશ 

થઈ જતો હોય. આમ બતે તો જ પ્રસારણુતો સુશ્લિણ [વિકાસ સંભવિત બતે. 
જ્યારે સાધતો ટાંચાં હોય ત્યારે પહેલાં તો એ નક્કી કરવું જનેઈ એ કે શેનું મહત્ત્વ 
વધારે છે. આપણુતે વધુ પ્રમાણુમાં પ્રસારણુતી જરૂર છે? તો કેટલા પ્રમાણુમાં 

અને કયા પ્રકારનું: આપણુતે કાર્યક્રમોમાં હુજ વધુ પસંદગીતી તકે મળવી 
જોઈ એ? એકરૂપતા કેટલા પ્રમાણુમાં અને વૈવિષ્ય કૈટલા પ્રમાણુમાં ? આપણુતે 
કટલી અક્ગ સેવાઓ પોસાય? ગુણુવત્તાનું ધોરણુ ઊંચે લઈ જવું જેઈ એ ? 

હુજી વધારે પ્રસતુત કાર્યકમો આવશ્યક છે? પ્રાંતીય અતે સ્થાનિક રંગો ધરાવતા 
કાર્યક્રમો વધુ પ્રમાણુમાં હોવા જ્નેડ એ? મતોર્જન કાર્યકમોમાં વધારો અને 

વાર્તાલાપોમાં ધટાડો કરવો જેઈ એ? આવું આવું તો કંઈ કંઈ, તે કેટલુંય છે. 
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આ ફાઉન્સિલે પ્રસારણુખાતું અને એને લગતી જવાબદાર સંસ્થાઓ જેમ કે 

સરકાર, આયોજન પંચ, મંત્રીમંડળ અતે સરકારી ખાતાંઓ વચ્ચે એકસૂતતા 

જળાવાય એટલી ખાતરી આપવી અનિવામે છે. આમ થાય તો જ માનવીય 
શક્તિતી યોજનાશક્તિને પ્રસારણુના ઘડતરમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય અને 

સામાજિક કેળવણી જેવા કાર્યક્રમોના સંદર્ભ તેમની રજઆતના મૂલ્યાંકન વખતે 
પણુ કામે લગાડી રાકાય. 

ઘણાં વર્ષો પહેલાં લોડે રિથે કહ્યું હતું કે પ્રસારણુખાતાને કેઈ એક 
નનત્રત સામાજિક હેતુની સાંપણી કરી દેવી જેઈ એ. આપણા સમાજમાં કયા 

સામાજિક હેતુઓ વાજખાં છે ? આ પ્રશ્નોનું તિરાકરણુ કારઊન્સલ ફ્રે।ર્ માસકમ્યુનિ- 

%શન માટે સર્વ પ્રથમ કાર્ય બતી રહેશો. પછી આ હૅતુ પાર પાડવા માટે 

પ્રસારણુતા સામાજિક નિયંત્રણુની કઈ પહ્દતિ ઉપયોગી તીવડે તેતી વિચારણા 

કરવાની રહેશે. 
મારા ધારવા મુજ્બ, કેટલાક પાયાના વિષયો ઉપર્ સૌની સં્માતિ મળશે; 

આપણા બધારણમાં દર્શાવેલા લોકશાહીના પોતતે મજબૂત કરે તેવી સમાહિતગાર, 
સુદઢ લોકશાહીનું ધડતર કરવામાં મદદરૂપ થાય તે પ્રમાણેનું પ્રસારણુખાનું 
રચવું જનેઈ એ. જે દેશમાં નિરક્ષર પ્રજ્ન બહોળા પ્રમાણુમાં હાય તેવા દેરામાં 

તો પ્રસારકેને માટે આવું મજબૂત ઘડતર કરવું, એ મોટું જવાખદારીનું કામ 

થઈ પડે. આજના આધુનિક સમાજમાં જને વ્યક્તિને પૂરતા પ્રમાણુમાં સાંપ્રત 

પરિસ્થિતિથી વાકેફ ન રાખવામાં આવે તો એ પોતાને નાગરિક ધર્મ પૂરેપૂરો 

ખન્નવી શકે નહીં, પણુ જ્યારે આવી માહિતી એકમાત્ર સ્રોત દ્રારા જ મળતી 

હે।ય યારે વિવેચનાત્મક અને વ્યાવતેક ૬ર્ણિબદુના પ્રસારને પૂર્તે! અવકાશ 

રહેવો! જેઈ એ. માત્ર ન્નત્રત અતે સુમાહિતગાર પ્રસારણુ તીતિ જ લોકરાહીને 

સુદ્દ બતાવી શકે. 

પ્રસારણુ-પદ્દતિતે કારણું ઊભી થતી સમસ્યાઓના તિવારણુ મારે લધ્રુમતી 

વિપક્ષેનાં તેમ જ વિવેચનાત્મક કાર્યકરમોતાં પ્રસારણુ થવાં જ જેઈ એ. આથી 

પ્રત્યેક શ્રોતાતે માહિતીર્વેવિષ્ય, વિવિધ ૬ૃષ્તિજિદુએનતો પરિચય થતો રહે, જેથી 

સત્તાવાહી દષ્ટિ કોણુતી પૂણુતા અતે ચો।કસાઈ ને ચકાસવાની કે પડકાર્વાની તેમને 

પૂર્તી તકે। મળે. 

સરકાર ઇચ્છે કે ન ઇચ્છે, પ્રસારણુતંત્રે વિવેચનને વશ થવું જેઈ એ. 

પક્ષની નીતિતી ફેરતપાસ કરીતે ખાતરી કરવી જ્નેઈએ કે જર્નાહિતતો વ્યાપક 
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ખ્યાલ રાખવામાં આવેલો છે. હયૂજ ગ્રીન જ્યારે ખી.બી.સી.ના ડાયરેકેટર્ 
જનરલ હતા ત્યારે તેમણે વિધાન કરેલું : “પ્સારણુતો મુખ્ય હેતુ માછકો ફોન અને 

ટી.વી.તે વધુમાં વધુ લેકે પાસે પહોંચાડવાનો છે. આ ઉપરાંત આ માષ્યમોને 

ઉત્તમ ટીકાકારો સામે પણુ મૂકવાનાં છે; જેમનાં દષ્ટિબિદુ વૈવિષ્યપૂણું હોય, જેથી 

ચર્ચાઓ ઠાર માષ્યમવિષયક નિણેષો લઈ શકાય અથવા તો ન લેવાય, એ તે 

પ્રશ્ન ઉપર્ નિર્ભર રહે છે.” 
વિવેધ રુચિવાળા શ્રોતાએ માટે સમભાવપૂર્વક વિવિધ પ્રકારના કાર્યકમો 

રજૂ થવા જેડ એ. ભાષાવૈવિષ્ય, ધર્મવૈવિષ્ય, રીતરિવાજ્નેમાં બહુવિધતા વગેરેને 

પ્યાન પર્ લઈ ને, પ્રાંતીય અતે સ્થાનિક અપેક્ષાઓને રાષ્ટ્રીમ એકતા ન જ્નેખમાય 

એ રીતે પૂરતો માનમર્તબો આપવે। ન્નેઈ એ. 

વિકાસાન્મુખ સમાજમાં સચતા-પ્રસારણુ તંત્રે સમાજપાર્વિતેન અને 

આધુનિકતા સાથે કદમ મિલાવીને ચાલવું જરૂરી છે અતે રાષ્ટ્ર-ધડતરના કાયકમોને 

યોગ્ય મહત્વ આપવું જઈ એ. આજે આવા ધડુતરના કાર્યકમો ધણા જ ટૂંકા, 
અલ્પાતિઅલ્પ, ઓછામાં ઓછા ક્ષેત્રમાં દેખાય છે. રજૂઆતના સંદર્ભ કલ્પનાનું 

દાગિશ્ર હતું કરવા, પ્રનતી માગણીને પહાંચી વળવા અશક્ત, અપ્રસ્તુત અને 

માત્ર શહેરના અદ્પસંખ્ય શિહ્ષિત લોકોતે જ દષ્ટિમાં રાખીતે નક્કી કરવામાં 

આવતા હોય છે, જે આખા તંત્રના સંદર્ભે સાવ અપ્રસ્તુત લાગે છે. પ્રસારણુ- 

તંત્રે આથક અને સામાજિક પ્રગતિતી યોજનામાં લેોકસહકારતે ગણુતરીમાં 

લેવો જ ન્નેઈ એ અને આજ પર્યત આ ગણતરીમાં તંત્રે થાપ જ ખાધી છે. 

બદલાતા સંન્નેગોમાં પ્રસારણુ-પદ્દાતિમાં પ્રયોગાત્મકતા, નાવિતીકરણુ, નમતીયતા, 

નવમૂલ્યાંકત અતે નવધડતરને અવકાશ મળતો રહેવો! જેઈ એ. 

છેવટે એટલું તો થવું જેઈ એ ક્રે વિવિધ શ્રોતાસમુદાય, જેતે મોટા ભાગ 

વિચારો “ક્ત કરતો નથી તેમના પ્રત્યાધાતો અતે વિચારો ન્નણી શકાય, જેથી 

જેઓ આ પ્રશ્નની સેવા કરવાનો દાવો કરી રહ્યા છે તેઆ એ પ્રજ્નતે માટે 

સંતોષજનક કાર્યકમો ઘડી રાકે. 
પ્રકારણુ-તી|તિના ભાગરૂપે માહિતીખાતાની તીતિ ધડાય અતે પ્રાર્થામેકતાઓને 

પ્યાનમાં રાખીતે નિણૅય લેવામાં આવે તો રાષ્ટ્રીય સમિતિએ [નેણુંય કરવો જ 

રહ્યો કે પ્રસારણુ માટે અસરકારક અતે ઉચિત વ્યવસ્થાતંત્ર કેવું હોવું જોઈ એ, 

સરકાર સાથે એતે કેવે1 સંબંધ હોવે જ્નેઈ એ અને એતે ૬?નરાશાહી મળવી 

ને એ કે કેમ. રેડિયોતરંગોના ઉપયોગ ઉપર કરેદતું નિયંત્રણુ રહે? મોટે ભાગે 
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ત્રણુ જવાબ આપી રાકાય : (1) પ્રસારક્રો તરફ્થી આ નિયંત્રણુ મુકાવું ભ્નેઈ એ; 
જેમ કે રરિયા અને પૂર્વ યુરોપના દેશોમાં થાય છે તે રીતે શાસક સરકારના 
વ્યવસાયી પ્રસાર્કોના હાથમાં જ આ નિયંત્રણુ હોવું ભજનેઈ એ. (2) બીજી શકયતા 
એ છે કે સરકાર પોતે એક ખાસ ટુકડીતી નિમણૂક કરે, જ્માં પ્રાતનિધિ 
નાગરિકોનો સમાવેશ થાય. જેમ કે, લોકશાહી દેશોમાં સ્વતંત્ર સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ 
હોય છે, જે પ્રસાર્ણુતંત્ર ચલાવે છે. શ્રીલંકા, મોરેરિયસ, જમૈકા અતે ગિયાનામાં 
સંસદના ધારા અનુસાર્ ખી.બી.સી.ના નમૂના પર્ સ્વાયત્ત સંસ્થાએ રચાઈ છે. 
(3) ત્રીજ પદ્દાતી આપણી પદ્દતિ છે, જેમાં સનદી સેવકે] દારા સરકાર ખુદ 
નિયંત્રણો નક્કી કરે છે. માહિતી ને પ્રસારણુતંત્રના ઉદભવ સમયે આ પહદ્દતિ 
ઠીક હતી, પણુ આજે માષ્યમતી વર્તમાન સંકુલતા અતે વિશિષ્ટ હેતુઓ સામે 
આ પદ્દાતિ તથા આ સનદી સેવક્રેની સમજણુ કે અનુભવ એ માટે પૃગતાં નથી. 
આપણે ન્નેઈ એ છીએ કે આ લેકે।ના નિયંત્રણુને કારણે વ્યવસાયી પ્રસાગ્કોમાં 
હુતોત્સાહુ અને હતાશાનું વાતાવરણુ સર”્નયું છે, અને સનદી સેવકે। દારા લેવાતા 
નિણુયોમાં તેમતો કે!ઈઈ અવાજ નથી. 

ભાર્ત સરકારે સ્પછે કરી દીધું છે કે માહિતી અને પ્રસારણુ સરકારી 
ઇ”્નરાશાહી તીચે જ રહેશે, જેકે આકાશવાણીના “ડાયરેકટર જનર્લ'તા હાથમાં 
થોડી વધારે સત્તા મૂકવામાં આવશે. આ જ પ્રકારની પ્રસારણુ-પદદતિ દારા 
કેટલી હદ સુધી હેતુસિદ્ધિતી અપેક્ષા રાખી શકાય ? 

આજ સુધીમાં જે કાંઈ કહેવાયું છે તેના ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય 
છે જ કે પ્રસારણુતંત્રની સેવાએ માટે વહીવટી અને નાણાકીય નિયમો તેમ જ 
સરકારી કાર્યપદ્ધતિ તદ્ન અસંગત અતે અપ્રસ્તુત સાબિત થઈ છે. સાવ જ 

અતિવાર્યુ એવા ખર્ચા અંગે પણુ તેમના અંદાજપત્રમાં નાની છૂટ પણુ મૂકી શકાતી 
નથી. સેવકેતી નિમણુક કરવાતી પહદતિમાં પણુ કેઈ ધરમૂળથી ફેરફારો કરવા 
તૈયાર નથી. આ બધાંની માહિતીતંત્રતે અત્યંત આવશ્યકતા છે. છતાંય સરકાર 
તર્કથી કંઈ જ મળે તેમ નથી. 

પ્રસારણુતત્ર પર સરકારનું નિયંત્રણુ હોય તો લોકોના અભિપ્રાયોતે સરકાર 
તરફ વાળવામાં તેનો ઉપયોગ કરી રાકાય, તે દેખીતું છે. ખી.બી.સી.ના 
બોર્ડે ઓફ ગવર્નેસના ચેરમેન લોડે હીલે પોતાના પુસ્તક “બિઢાઇઇન્ડ ધ સ્કીન'માં 
નોંષ્યું છે કે વડા પ્રધાત મિ. વિલ્સને પફૂરિયાદ કરી હતી કે પોતે વડા પ્રધાન 
બન્યાની પાંચમી વષેગાંઠે ટી.વી. ઉપર આવવાની ઇચ્છા દર્સાવતાં ખી.બી.સી.એ 
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એમની એ માગણી નકારી કાટદી હતી. વળી “પેતોર્મા' તામે કાર્યકમમાં પણુ 
એમને રજૂ કરવાને પકાર ક્યયો હતો ! આનું નામ ધંધાકીય નિર્ણુય, જેમાં 
સ્વીકાર-અસ્વીકારતા તમામ હકો નિર્ખ'ધ રીતે તંત્રના જ હાથમાં હોઈ રકે 
અતે બી.ખી-સી. આવાં આવાં ઉદાહરણ્ ટાંછીને જ દાવો કરે છે કે આ જ 

કાર્ણુસર સરકારથી સ્વાયત્ત એકમ તેઓ સુપેરે સ્થાપી શકયા છે. આ સુખદ 
વિરલ ઘટના છે. 

આ પરથી જ ચંદા સમિતિએ તાકિક ઉકેલ શોષ્યો છે કે આકાશવાણીને 
સરકારી નિયંત્રણુમાંથી મૃક્ત કરીને સ્વાયત્ત સહકારી એકમ બનાવવામાં આવે. 
આ અભિગમને અખખારો અને સંસદે વધાવી લીધો, પણુ સરકારે તેતો 
અસ્વીકાર કર્યો. 

દસેક વર્ષ પહેલાં સરકારે હજી આ વિરો પૂરતો નિણૅય નહોતો લીધે. 
ઘણાં વર્ષાપ પહેલાં, સાચ 1948માં પંડેત તેહરુઃમે બંધારણીય સભામાં કહ્યું હતું : 
“માર પોતાના મંતવ્ય પ્રમાણે આપણા પ્રસારણુતંત્રને [્રટિશ નમૂના પ્રમાણે 
ખી.ખી.સી. જેવું બનાવવું જનેઈ એ. એટલે કે આપણું પ્રસાગ્ણુવંત્ર સરકાર હેઠળનું 
અર્ધ-સ્વાયત્ત તંત્ર હોવું જનેઈ એ, જેતી નીતિ ઉપર સરકારી નિયંત્રણુ હોય, પરંતુ 
ખા૪ી વહીવટ સરકારી વિભાગ પ્રમાણે ન હોય. વાસ્તવમાં લગભગ બધી ખાખતોમાં 
આપગે અર્ધ-સ્વાયત્ત તંત્ર પ્રમાણુ ચાલવું જેઈ એ, માત્ર તીતિવિષયક ક્ષેત્રો 
ઉપર્ સરકારતેો આછેો અમસ્તો કાખૂ રહે, પણુ સરકાર કે સરકારી વિભાગો 

પ્રસારણુતંત્રના દૈનિક કાર્યેક્મોમાં કયારેય માથું ન મારે. 
1904માં માહિતી અતે પ્રસારણુખાતાના મંત્રીપદે પ1નન્્દર। શ્રીમતી ગાંધીની 

[નિમણૂક થઈ યારૅ પ્રસારણુ અતે માહિતીનાં માષ્યમો પર્ એક સમિતિ રચાઈ, 
જેમાં ત્રી અશોક ચંદા અપષ્યક્ષ, પ્રન્નસમાજવાદી પક્ષના શ્રી તાથ પાઈ, 

શ્રી ગુરૃપદ સ્વામી, શ્રીમતી કમલા ચૌધરી, શ્રી વિદ્યાચરણુ શુકલ (કોગ્રેસ પક્ષ), 
નિષ્પક્ષ ત્રી એલ. એમ. સંઘવી તથા પં. હ-નરીપ્રસાદ દિવેદી અને શ્રી હસન 
જહીર સભ્યો તરીકે હતાં. શ્રીમતી ગાંધીખએે ન્નહેર્ કર્યું' હતું કે પોતે આકારા- 
વાણીની નીતિમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવા ઇચ્છે છે. જે સમિતિની ઇંચ્છા હોય 
તે! આકાશવાણીનું બંધારણુ બદલવું જ જેઈ એ. 1967 સુધીમાં સમિતિએ 
સર્વાનુમતે એવી ભલામણુ કરી કૈ આકારાવાણીતે સંસદના ધારા અનુસાર સ્વાયત્ત 

કર્પારેશાન બનાવવું જનેઈ એ. સરકારની સૂચના પ્રમાણેના શૈક્ષણિક કાર્યકમો 

[સવાય બાકીના કાર્યકમો માટે આકાશવાણીના સત્તાધીશોને પૂરી સ્વતંત્રતા 

મ. સન-૧૨ 
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આપવી જેઈ એ. પરંતુ સરકારે જુદા જુદા સમયે જુદાં જદાં કારણો આપીને 
આ લલામણુ નકારી કાટી. 

અનેક વાર નહેર કરવામાં આવ્યું છે કે આકાશવાણીને પોતાના વિકાસ 
માટે આથિંક સહાયની જરૂર છે. પરવાના-રુલ્ક કે ન્નહેરખબરા દ્રારા એનું 
પૂ રું પડતું તનથી. સરકાર ઉપર્ એતે નિર્ભર રહેવું પડે છે; એ જ કારણે સર- 
કારના તાખે રહેવું પડે છે. આ દલીલ યુનિવસિટીઓતે લાગુ પડતી નથી (જે 
યુનિવસિટી ગ્રાન્ટ કમિશન પાસેથી આથિક સહાય મેળવીને જ ચાલતી હોય છે) 

. કે કેટલીક જહેર સંસ્થાએ કે જાહેર ધંધાદારી એકમોને પણુ નથી લાગુ પડતી, 
જેમાં જહેર મૂડીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આથી આ દલીલ આકાશવાણીને 
સ્વતંત્ર કરવા માટે સષ્ધર્ પુરવાર ન થઈ શકી ! રાજ્ય તર્કથી મદદ મેળવનારા 
એર્ પ્રન્ડુ)ા અને ઇન્ડિયન એરલાઇન્સમાં જ્યારે નફે “નહોતો થતો યારે 
સરકારે એતે નાણાકીય ટેકો આપ્યો હતો. જહેર સેવાઓની સંસ્થાને ન્નહેર 
નાણાકીય સહાય મેળવવાતેો હક છે. ખિટનમાં ખા|.બી.મી. મોટે ભાગે સરક!ર 
કાર! ઉધરાવાતા પરવાના-શુલ્કતી આવક ઉપર્ જ ચાલે છે, પણુ એને માટે 
એને સર્કાર્તી મહેરબાની પર્ આધાર્ નથી રાખવે! પડતો, કારણુ કે જનતા 
અને સરકાર બંતે એકી અવાજે કબૂલ કરૅ છે કે ળ.બીસી. રાષ્ટ્રીય કલ્યાણુની 
વિશ્વસ્ત સંસ્થા છે.” 

એક એવી પણુ દલીલ કરવામાં આવે છે કે શિહ્ષણુ અને માહિતીના 
સાધત તરીકે અ[કારાવાણી ઉપર્ રાજ્ય સરકારનું નિયંત્રણુ હોગું જોઈ એ. આ 
દલીલને કારણે એક વાત તો ભુલાઈ જ જાય છે કે ન્તપાન નવા દેશને 
એત.એચ.કે. રેડિયો, જે સ્વાયત્ત પ્રસારણુ સંસ્થા છે, તેની પામે આપણી 
સરકાર નિર્યોત્રિત આકાશવાણી કરતાં દસગણા મહત્ત્વાકાંહ્પી અને અસરકારક 
કાર્યકમો! ભરચક પડેલા છે. સરકારે ન્નહેર્ સેવા માટે પ્રસાર્ણુના ખાક્ષ કાય કમે।ને! 
એક ખરડો તૈયાર કરવે। જેઈ એ, જેને આકાશવાણીએ અમલમાં મૂકવે। જ પડે, 

આકાશવાણીંની સ્વાયત્તતા માટેના આથિક મંડળતો વિરોધ પણુ કરવામાં 
આવ્યો અતે કારણુ એ આપવામાં આવ્યું કે આને કારણે આકાશવાણી ઉપર 
ધંધાદારી હિતોનું [નિયમન આવી જશે, આ વાત કરતી વખતે જાપાન, કેનેડા, 
ષ્રિટન, જર્મતી અને બીન્ન બધા જ લે।કશાહી દેશો, કે જેમાં માહિતી પ્રસારણુ- 
તંત્ર સ્વાયત્ત એકમ તરીકે સફળ પુરવાર થયું છે તેતી સફળ કાય વાહી તો પ્યાન 
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બહાર? જ જાય છે! અતે તવાઈની વાત એ છે કે આવી દલીલ કરનારા આપણા 
કેટલાક રાજપુરૃષાો જ છે ! 

આતી સાથે સંબંધ ધરાવતી એક બીજ દલીલ પણુ કરવામાં આવે છે કકે 
સ્વાયત્ત એકમ ઉપર્ સંસદને અંકુશ કદાચ નહીં રહે, પણુ ચંદા સમિતિના 
દર્શા“્યા પ્રમાણે સંસદે જે પ્રમાણે નિયમન ક્યું છે એ તે! ખુલાસાઓ માગવા 
પૂરતું અંદાજપત્ર મુકાય ત્યારે ચર્ચા કરવા પૂરતું જ મર્યાદિત છે. તદુપરાંત 
સંસદે સરકારના સહકારી એકમતે। કેટલાક અંરો સ્વીકાર પણુ કર્યોડ છે 
અતે પોતાતી સત્તામાં આંડખીલીરૂપ ગણીતે એતે રદ નથી કર્યું. કયારેક સ્વાયત્ત 
એકમેતી પાસે પણુ સંસદે હિસાબે! માગેલા છે ! ઉદ્દાહરણુ તરીકે, બી.બી.સી.ને 
સંસદમાં વાવિક અહેવાલ આપવે પડતો હોય છે, અતે સંસદ ધારે 
તો એતા ઉપર્ લાંબી ચર્ચા કરી શકે. પણુ સંસદતે એટલે સૂદ્દમ અંકુશ 
બી.બી.સી. ઉપર્ મૂકવો! નથી કે બી.બી.સી.ના વાવિક ખર્ચ કે પ્રસારણુનીતિ 
ઉપર પે।તાતો ચુસ્ત કાબૂ રાખવો જ નથી, આથી કાયકમોતી સંપાંદ#ીય 
સામત્રીતી સંપૂર્ણું જવાબદારી બી.બી.સી.ની જ રહે છે. આંકાશવાણીવી કાય 
વાહીને અહેવાલ, નહેર સાહસોની સામિતિ મારફતે થઈ શકે, જે આકાશવાણીની 
તીતિ વિશે અતે પ્રસામ્ણુના કાય કમોતી આંકણી મોજણી-થી સ'સટતે 
માહિતગાર કરી રાકે. 

હવે એવી પણુ દલીલ કરવામાં આવે છે કે વતમાન ર1જકીય પરિસ્થિતિમાં 
માત્ર રાજ્યનિયંત્રિત રેડિયો જ ફાટફૂટ પડેલી સ્થિતિ સામે ઝઝૃમી શકે અને 
એકતા અતે જેડાણુનાં મહત્ત્વનાં કાર્યોને પાર પાટી શકે. તેત્રીસ વર્ષ દરમ્યાન 
રાજ્યનિયંત્રણુ તીચેના આકારાવાણીએ આ હેતુ પાર પાડવામાં મુદ્લે મદદ નથી 
કરી. જે સરકારના હાથા તરીકે ન લેખવામાં આવે તો આકાશવાણીના પ્રસાર્ણુને 
થ્રોગ્ય પ્રાંતપ્ઠા મળવાની પૂરતી તક છે. જ્યારે ર।જપુર્ષો અતે સનદી સેવકે! 
દલીલ કરે છે કૈ વિવેચન અને ટીકાઓ રાજ્યની એકતા માટે ધમકી રૂપ છે 
તારે ખરું જેતાં એ લોકોને પોતાની વ્યક્તિગત સત્તા જોખમાવાની જ બીડ 
લાગતી હોય છે. 

છેલ્લે છેલ્લે એવી પણુ દલીલ કરવામાં આવે છે કે સ્વાયત્ત એકમ તરી 
પણુ આકાશવાણી આજના કરતાં વધારે સારી સેવાએ આપી શકે એવી શકતા 
જ નથી, કારણુ કે સરકાર્ નિયામક કે ગર્વનરની નિમણૂક કરીતે પોતાનું નિયમન 
નિશ્રિત કરી શકે એમ છે. સરકાર પોતે જ સહકારી સંસ્થાના કામમાં કોઈ 
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તવી તક લેવાની મંજૂરી આપતી નથા ત્યારે કોઈ દલીલતો સામને! કરવાતો 
અથે નથી. ચંદા સમિતિનું મંતવ્ય છે કે એક વાર્ સત્તા જે સ્વાયત્ત સંસ્થાને 
અભિગમ સ્વીકારે તો ડાયરેકટરતી ચૂંટણી કે નિમણૂક અંગેનાં ઊંચાં ધોરણેતો 
સ્વીકાર થવે। જેઈ એ. સરકારની નવી પદ્દતિ અપતાવવા માટેતી આતુરતા તથા 
વતમાન પહદ્દતિ કરતાં આગવી પદ્ધતિ રારૂ કર્વાતી એવી પૂરેપૂરી ઇચ્છા અંગે 
આશા રાખી રાકાય. 

કેટલાક લેકેોતે એવી પણુ ખીક છે કે “સ્વાયત્ત' સંસ્થા તરીકે પણુ 
આખરે તો આકાશવાણી સરકારી અંકુરમાંથી મુક્ત રહી જ ન શકે ! આ લોકે 

આકાશવાણી માટે ઘણી બધી મુક્તિની અપેક્ષા રાખે છે, પણુ ભારતતાં ઘણા 

સ્વાયત્ત એકમોની કામગીરી ન્નેઈ ને હતાશ પણુ થયા છે. એ લોકે। ઉદાહરણુ 
ટાઈ બતાવે છે કે આ સંસ્થાએ તામમાત્રની સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ છે. ખરું નનેતાં 

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પર્ લાગતાવળગતા પ્રધાન અંકુશ ધરાવે છે. નનેકે સંસદના 

કાયદા અનુસાર તેમતા પર આવું કોઈ નિયમન કે તેમના કામમાં દખલગીરી 
થઈ શકે નહીં. પ્રસારણુ સમિતિના કેટલાક સભ્યો અતે માહિતીખાતાના અધિ- 
ક[રીઆએ આ સમસ્યાની ચર્ચા લોડે રિથિ (બી.બી.સી.ના પહેલા ડિરેકટર 
જનરલ) સાથે કરી હતી, એમને જ આવી કોઈ જહેર સેવાની સંસ્થાઓને 
સ્વાયત્ત એકમ કરવાતો વિચાર આવ્યે હતો. લોડે ર્થિતો જવાબ બહુ વિલક્ષણ 
હતો. એમણે કશું કે કાં તો આપણુ માણુસન્નત કંઈ પણુ કરે તેતા સંદભમાં 
આશા છોડી દેવી જેઈ એ, કાં તો માણુસોને માથે નાખવામાં આવેલી મોરી 
જવાબદારીના સંદર્ભે શ્રદ્ધાવાન જ બતી રહેવું જેઈ એ. સરકાર પણુ ન્ને બોડ 
એક ડિરેકટર્સમાં હર્જાર્યાએતી ભરલી કરી દે તોપણુ એ હમેશતે માટે ન 
થઈ શકે. જતતાના અત્િપ્રાયતું બળ અતે લોકશાહીનાં મૂલ્યોનું બળ બોડના 

સભ્યોને ગેરકાયદેસર અતે આડુકતરાં દબાણની સામે ઝૂઝવામાં સમયસર મદદ 

આપી શકે. ઉપરાંત બોડની નિમણુકમાં પ્રધાનની એકલથ્થુ સત્તાની કોઈ આવશ્યકતા 
રહેતી નથી. સંસદના એ ધારામાં જણાવવામાં આવનું જોઈ એ કે વિરોધ પક્ષના 
તેતાતી સલાહ લેવાવી જેઈ એ અતે નિમણુક કરનારી સત્તા રાષ્ટ્રપતિ હોય. 
બોડ ઓફ ડિરૅકટર્મતી કામગીરીનું સ્પણ્ટીકરણુ પહેલેથી જ થઈ જવું જરૂરી છે, 

નહીં તો આકાશવાણીના [ડૅરૅકટર્ જનરલને કાલ ઊઠીતે એમ પણુ લાગે કે 
એક પ્રધાનતે બદલે અર્ધો ડઝન માણુસો મારા કામમાં માથું મારે છે. આકાર- 

વાણીના ડિરેકટરા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં રસ ધરાવતી તે લેકેનું ભલું ઇચ્છતી વ્યક્તિઓ 
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હોવી જેઈ એ. તેમણે તીતિ અતે સિહાંતો અંગેનું માળખું તૈયાર્ કરવું જેઈ એ. 
નાની વિગતો અંગેના [નેણુયો વ્યવસાયી પ્રસારકોએ લેવા જેઈ એ. 

સ્વતંત્ર એકમોતી મુશ્કેલીએતે સહેજે ઘટાડયા સિવાય, જે મોટે ભાગે 
એમની પોતાની જ સરજ્ત હોય છે, આપણી પાસે એના હકદાવાના આપમ્રહોનાં 
ધણું ઉદાહરણુા જેવા મળશે; જે પોતાતી સ્વાયત્તતાના સંદર્સે કરેલા હોય છે. 
થોડા સમય પહેલાં, પોતાના શિક્ષકોના 2ેકા સાથે ઓસ્માનિયા યુનિવસિટીના 
ઉપકુલપતિએ આન્ધ્ પ્રદેશતી સરકારના યુતિવસિટીના બંધારણમાં ફેરફાર કરવાના 
આંધકારને અદાલતમાં પડકાર્યો હતો. સર્વોચ્ચ અદાલતે ઉપક્લર્પાતના મુદ્દાતે ટેકે 
આપ્યે।. સ્વાયત્તતાને નાખૂદ કરતા આવા પગલાનો સફળતાપૃવક પ્રતિકાર કરવાના 
દાખલાનું પૃતરાવતેત શા માટે ન થઈ રકે ? 

તદુપરાંત આને શે! વિકલ્પ હોઈ શકે ? આપણે ખેમાંથી એકની પસંદગી 
કરવાની રહે છે એમ લાગે છે; એક તો આજતી આપણી આકારાવાણી જેવી 
સંસ્થા; જે સરકાર કારા અંકુરિત અતે સંચાંલત છે, અથવા ખીજ, સંસદના 
કાયદા અનુસાર જેને સ્વાયત્ત કરવામાં આવે એવી સંસ્થા. એ રારૂઆતમ! પોતાની 

કરાઈ પણુ પ્રકારતી સ્વાયત્તતા ન હોય તેતા કરતાં આ પરિસ્થિતિ વધારે સારી 
છે, ભારત સરકાર્ કબૂલ નહીં થાય તો વર્તમાન પાંરેસ્થિતેના નિરાકરણુ માટે 
સરકારે કેઈ વિકલ્પ મૂચવવે। જેઈ એ. ચંદા સામિતિતો અહેવાલ પ્રગટ થયાને 
સાત વષ થયા -પછી પણુ સમ્કારે આકાશવાણીનું પુતઘડતર્ કેવી રીતે કરવું 

તે વિશે કૅઈઈ જણાવ્યું નથી. 
સ્વાયત્તતાની સાથે સાથે જ ઇ?્નર્ાશાદીનો પ્રશ્ન સંકળાયેલો છે. નને 

પ્રસારણતંકે નિષ્પક્ષ રહેવું હોય અને સમાચાર્ તથા ચર્ચાસ્પદ મુદ્દાના પ્રસ્તુતી- 
કરણ વખતે સારો દેખાવ કરવો હાય, સમાચારતી વરણી વખતે કૈ એતે અમલમાં 
મૂકતી વખતે સરકારી ઝોક ન બતાવવે। હોય તે! વિવિધ ્ણિબદુ રજ કરડાની 
યુક્તિઓ વાપરવી જરૂરી બતે અને ત્યારે માત્ર પોાતાતો જ ૬દૃષ્ટિકોણુ રજ 
કરવાનો ન હોય. જો આકાશવાણી પર્ -સરકારી નિયંત્રણુ હોય તો આ વાત 
સદંતર અશકય બતે, કેમ કે સરકાર કયારેય રાજ્યની જવાબદારી અને વર્તમાન 
સરકારથી પૃથક એવી ભારતતી જનતા પરત્વેની જવાબદારી વચ્ચે ભેદરેખા 
દોરી શકે એ શકય જ નથી. લેકકશાહી સમાજમાં પ્રસારણુતંત્રે વિશા” અર્થમાં 
રાષ્ટીય હિતને ટેકો આપવે। જ બજ્નેઈ એ. એતે અર્થ એ નહીં કે એણે સરકારને 
દરેક વાતમાં અનુમોદન આપવું નનેધ એ અથવા તો. ચર્ચાસ્પદ મુદ્દા ઉપર માત્ર 
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બહુમતીના વિચારો જ પ્રદશિત કરવા જેઈ એ. જે દેશોમાં સરકાર પ્રસારતંત્ર 
ચલાવે છે ત્યાં તેણે પ્રસારણુતી[તિમાં વિરોધપક્ષનતે સ્થાન નથી આપ્યું. જે 

દેશમાં નિરક્ષરતાતો આંક ઊંચે! હોય ત્યાં રડ્યો અતે ટી.વી, મુંદ્દેત શખ્દોા 
કરતાં વધુ અસરકારક બતી શકે, અને પ્રસારણુતંત્ર પરની રાજકીય ૬/#ર્ારાહી 
એ વતંમાનપત્રો! પરતી સર્કારતી કાલ્પનિક કે વાસ્તવિક ઇકનરાગાદી કરતાંય 
વધુ ભયંકર હેય છે. સુશિદ્વિત પ્રજ્નના મતમાં પણુ જ્યારે સરકારનાં આપખુદી 
પગલાં અતે નીંતિતે વગર્ વિચાર્યે સ્વીકારવાનું વલણુ થઈ જાય ઃ્યારે રાડેમો 
અતે ટી.વી. પોતાતી શકત વડે લોકા પર સહ્મ અસર પાડી શકે અતે તેથી 

₹”નર્ાશાહી તરફ આગળ વધતા જઈ એ. સ્વતંત્રતા માટે એકમાત્ર અગમચેતીનું 
સાધન છે અલગતા. જ્યારે માલિકી અને [નિયંત્રણુ કરનારા જદા જદા હોય 
ત્યારે વર્તમાનપત્રોનું સ્વાતંશ્ય નિશ્ચિત છે. જ્યારે મૃદ્રણુકળાતી શોધ થઈ ત્યારે 
જે કેઈ એક જગ્યાએ તેની ઇ?ન્નરાશાહી નક્)ી થઈ ગઈ હાત તો આજે આપણે 
ન્નોઈ એ છીએ એવી લેોકરાહી કાંય જેવા ત મળત. 

ખંધાર્ણુની અસલ પ્રકુતિ સાથે પ્રસારણુતંત્ર ઉપરના અંકુશતો કય'રેય 
મેળ નથી ખેસતો, આ આખી વ્યવસ્થ! કોઈ આપખુદ દેશતી કા્યપદ્દીત કૅ 

એકપક્ષી શાસનવ(ળા દેશની પહદીતિતા હથિયાર જેવી છે. પ્રક્નમાનસમાં કેઈ 

અમુક વિચારસરણી કૅ જવનપદ્દતિ ડોકી બેસાડવાનું કામ પ્રસારણુતંત્રતું નથ, 

ખલ્કે નિષ્પક્ષ માહિતીને તેના પૂરા સ્વરૂપમાં પ્રજ્ન સમક્ષ પડાંચાડવાનું અને તે 

રીતે દરેક વ્યક્તિ બૌદ્ધિક રીતે પોતાનો અભિપ્રાય નક્કી કરી શકે તેટલા 
પ્રમાણુમાં પ્રન્નતે સજ્જ કરવાનું કામ પ્રસારણે કરવાનું છે. લોકશાહી ચર્ચા 

અને વિવાદના આધારે જીવે છે અતે લોકરાહી સરકારે પ્રજ્ન ઉપર્ પૂરેપૂરો 

આધાર રાખવાતેો હોય છે. સરકાર અતે વિરે।ધપક્ષો પોતપોતાના મતો સામ- 

સામા ખુલ્લા કરૅ તો જ આ શકય બતે. સરકાર અતે પ્રસારણુતંત્ર વચ્ચેતો 

સંધર્ષ હાલમાં જ અમેરિકામાં થયેલે તે આપણે જાણીએ છીએ. તે પણુ 
જ્યારે પ્રસારણુ માપ્યમ સરકારથી સ્વતંત્ર હતું ત્યારે જ થયેલો. 

જે દેશમાં વિવિધપક્ષી રાજ્યસત્તા અતે અસગ્કારક સંસદીય લોકશાહી 
પ્રવર્તતાં હોય ત્યાં પ્રસારણુતંત્ર ઉપરની સરકારી ઇ/રાશાહી' ઝાઝું ના ટકી 
શકે. ખરું જોતાં માહિતી પ્રસાર્ણુના આખાય તંત્રતે બીન્નં સત્તાધારી તંત્રોથી 
અલગ પાડવાને જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું હોય છે. એ પ્રકારતા સમાજમાં, 
અમેરિકાની જેમ ઉરીક્ પ્રસાર્ણુતંત્રો ખાનગી માલિકી દ્રારા સંચાલિત હોય 
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છે, અથવા બ્રિટન, “નપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અતે કૅનેડામાં છે તે પ્રમાણે સ્વાયત્ત 
સંસ્થા અતે ધંધાદારી સંસ્થાના મિશ્રણુરૂપે ચાલતાં પ્રસારણુતંત્રે જ્નેવા મળે છે. 
કન્સમાં પણુ ઇ”નર્।શાહી હુતી. પરંતુ તાજેતરમાં એક ખરડા પસાર ડરવામાં 
આવ્યો છે જે દ્દારા સ્વાયત્ત સંસ્થાઓને પોતાના સ્વતંત્ર કાર્ય કમે! પ્રસારિત 
કર્વાતી પરવાનગી આપવામાં આવી છે. ષિટનમાં જ્યારે ટી.વી. સત્તામંડળની 

સ્થાપતા થઈ નહેતી ત્યારે પણ, બી.બી.સી. સ્વાયત્ત સંસ્થા તરીકે ક!મ કરતી હતી. 
આપણે આકારાવાણીતે સરકારી અંકશમાંથી મુક્ત કરીશું પછી પણુ ત્યાં 

પ્રસારણુતી ઇન્નરાશાહી જ ર્હેશે? જને અન્ય સમાજેમાં હરીક પ્રસારણુની 
જટિલ રચનાઓ પણુ ફાયદાકારક નીવડી હોય તો આપણે પણુ શા માટે એ 
રસ્તો ત અજમાવી ન્નેવે। ? 

[ફરીફ પ્રસારણુ-કૅન્દ્રોતે કારણે વિવિધ દ૬ૃષ્ટિકેોણુ પણુ સ્પષ્ટ થઈ શકે. 
ખિટતમાં મજર પક્ષે જહેર કરેલું કે એક વેળા -એક સ્વાયત્ત ટી.વી. સંસ્થાએ 
ખી.બી.સી. કરતાં પણુ વધુ સારા કાર્યકમો પ્રસારિત કરેલા. 

ભારતમાં હેતુવેવિષ્ય અતે પ્રસારણ-કેન્દ્રોવી સંખ્યાતે કારણે પ્રસારણુ 
[ઇજરાશાહી હેઠળના ર્ાજપુરૃષાો અતે આધેકારીઓના હાથમાં ભયજ્તક સત્તા 
મુકાઈ જતી ન્નેવામાં આવી છે, આ લોકે જ નક્કી કરે છે કે શું ન્નેવા- 
સાંભળનામાં આવશે અતે કેોણુ સાંભળશે-જેશે, એક વિશાળ ક્ષેત્ર ઉપરતી 
આવી ઇન્નરાશાહી ર્।જગારીતા વિશાળ ક્ષેત્ર પર પ્રબળ સત્તા ધરાવે છે, એમાં 
કાળે આપતારાઓને પોતાનું કામ સ્વીકારાવવું હેય તો એ સત્તાને અનુકૂળ 
રહેવું પડે છે. 

આ રીતે હરીફાઈ રે!જગારીની વધુ તકો પૂરી પાડે, અતે જેઓ માત્ર 
એક જ ઇ”નરાશાહી સત્તા હેઠળ કામ કરવા નથી ધચ્છતા એમતે ખીજે ડામ 

મ. 

કર્્વાતી તક પણુ મળે છે. 

હરીફાઈ પ્રસારણુ એકમના કદ અને વિસ્તારમાં કાપ મૂકે છે. પ્રસારણુ- 
તંત્રતો ફેલાવે! જ થતો નય તો] અમુક ઉદ પછી તેનું કામ એટલું જટિલ 
થઈ ય કે તેતી યોગ્ય વ્યવસ્થા મુશ્કેલ બતી ન્નય, આકાશવાણીમાં કેટલાક 
વખતથી આવી સ્થિતિ થઈ છે. નાનાં એકમો મોટી સ્વતંત્રતાતી બાંયધરી આપે 
અતે તેથી આકર્ષણુ વધે અતે રચતાત્મક કાર્યકરો વધુ પ્રમાણુમાં આકર્ષાય. 
વધારાના કાર્યકમો! દારા લેખકો અતે કલાકારની કલાતો લાભ પણુ લઈ શકાય, 
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કાર્યકંમની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય તો એથી શ્રોતાઓને લાભ થાય છે. 

હરીફાઈના અભાવે જ તીર્સ અતે ફ્રિક્કી સામમ્રી આકાશવાણી ઉપરથી પ્રસારિત 
થતી રહે છે. શ્રોતાઓને એક કરતાં વધારે કાય કમેોમાંથી પસંદમીની તક મળતી 
હોય તો પ્રસાર કોનેય શ્રેષ્ઠ સેવા આપવાની ચાનક રહે છે. જ્યારે બી.બી.સી.ની 
ઇન્નરાશાહીનો અંત આવ્યે! યારે 1છટતમાં આ પ્રમાણે જ બન્યું હતું. 

કેટલાક લેકે એવી દલીલ પણુ કરે છે કે જે આ પ્રેકારની હરીફાઈ શરૂ 
થઈ જશે તો ગંભીર વિચારપ્રેર્ક કાય કમો આપવાના ઘટાડીતે, પ્રસારણુતંત્ર 
માત્ર લોકપ્રિય કાર્ય કમો આપતું થઈ જશે. બ્રિટતતે આવે! અનુભવ નહોતો 
થયે. જે વિશ્વવિદ્યાકયે હરીફાધના પધેરરણે પોતાની ગુણુવત્તા ન્નળવી શકતાં 

હોય તો પછી પ્રસારણુતંત્ર ચા માટે ન નળળવી શકે ? 
અલબત્ત, ટ્રાન્સામિશનની વ્યવસ્થા તથા ટેકનિકલ સ્તર “નળવવા માટે એમની 

વચ્ચે સમન્વય સ્ધાપિત કરનારી સંસ્થા હોવી જરૂરી છે. તૅશતલ કાઊન્સિલ ઓક 
માસ કૉ.મ્યુનિકેશાન એક તંત્ર રચી રાકે અથવા સંદેશવ્યવહાર્ખાતું એ કામ 

કરી રકે. 

હરીફાઈ કરી એટલે વ્યાપારી તત્તત આવે જ એવું કાંઈ નહીં. રૅડેયે 
તેમ જ ટી.વી, સેવાઓ માટેના બે સ્વતંત્ર બિતવ્યાપારી સ્વાયત્ત એકમો રાકય 
છે, જે રાષ્ટ્રીય વ્યવમ્થા-ગૂંથણીંથી અલગ જ હોય. પ્રસારણુતંત્રની હરીફાઈ અતે 
વ્યાપાર્વિભાગયુકત પ્રસારણુ વચ્ચે ગેરસમજ ન જ થવી જેઇ એ. ખેમાંથી એક- 

ખીન્ન વગર્ ચાડી શકે. 

પણુ ગરીબ દેશમાં, જ્યાં રૅડિયે! અતે ટી.વી. પ્રજામાં પહોંચાડવાની સમસ્યા 
કરતાં વધુ મોટી આશ્રિક સમસ્યાઓ મોં ફાડીને ઊભી હાય ત્યાં, વ્યાપાર્રાવભાગના 
પ્રસાર્ણુ અંગે પણુ નિષ્પક્ષ અને ગુણુવત્તાની દષ્ટિએ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. 

વ્યાપાર્વિભાગના પ્રસારણુતી તરફેણમાં એક અગત્યતી દલીલ કરી રાકાય 

કે એમાંથી થતી આવક પ્રસાગણુતંત્રતા વેવિષ્ય તેમ જ સુધાર માટે આવરયક છે. 
એ પ્રજ્નએ જવાનું છે કૈ ન્નહેરાતોના સતત પ્રસારણુતે કારણે જે કંટાળા ફેલાય 

છે તેના સામા પલ્ક્ષામાં વધારાની આવક પણુ છે. એના યેગ્યાયોગ્યતો નિણુય 
આવા શ્રોતાઓએ કરવે। રણો. 

ભારતમાં તેમ જ અન્યત્ર વ્યાપારી પ્રસારણુ સામે વાંધો ઉઠાવનારી ખે મુખ્ય 

દલીલે। કરવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે ન્નહેરાતો પ્રજ્નના રુચિતંત્રને 
આધાત આપે છે. ને જાહેર્ખખરાવષયક તિશ્ચિત, સુયોગ્ય આચારસંહિતા 
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ઘડવામાં આવે તો આવા આઘાતતી ફરિયાદ રહે તહીં. વિવિધ ભારતીને આવી 
આચારસંહિતા છે અતે જનતા તરફથી ત્યાંથી પ્રસારિત થતી જાહેરાતો 

પરત્વે હજ સુધી તો કેઈ ફરિયાદ આવી તથી. એવો આક્ષેપ પણુ કરવામાં 

આવે છે કે જેખા રૅડિયો અતે ટી.વી. ઉપર્ જાહેરાતો આપે છે તેએ કાર્ય- 

ક્રમતી સામત્રી ઉપર વર્ચસ્વ જમાવી ખેસે છે. આ ફરિયાદ અમેરિકાના અનુભવ 

ઉપર આધારિત છે. ત્યાં વેપારી પેટીઓ જ કાર્યકમોતી રજુઆત કરૅ છે. પણુ 
તાજેતગ્માં ઘણા દેશોમાં તદન તવા પ્રકારનાં વ્યાપારી પ્રસારણ! થઈ રહાં છે. 

એમાં કાર્યકમ રજ કરનારી કડી અલગ જ હોય અતે નાહેરાત આપનારી 

સંસ્થા પોતાતે ફાળવેલા સમય અનુસાર કિમત ચૂકવે, એવી વ્યવસ્થા હોય છે. 

આ જ રીતે આકાશવાણીમાં પણુ કાર્યકમ રજ્ થાય છે. વિવિધ ભારતીની વેપારી 
રૂ. 

સેવાનું સંચાલન આકાશવાણીના સ્ટાફ ઠ્વારા થાય છે. 

અનુભવથી ન્નણુવા મળ્યું છે કે જાહેરાત કરનારાઓ શેક્ષણિક કે માહિતીપ્રદ 

કાર્યકમો!માંથી સમય ખૂંચવવા દચ્ઠતા જ તથી, ખલ્કે જે કાર્યકમો! મોટા શ્રોતા- 

સમુદાયતે આકર્ષતા હોય તેવા, જેમ કે સમાચાર, રમતગમત, ધામિંક સંગીત, 

તાટકો અને લોકપ્રિય સંગીત જેવા કાર્યકમો ગોઠવવા જ ઇચ્છતા હોય છે. 

વિવિધ ભારતીનું જે પુનર્નિર્માણુ થાય તો માત્ર જાહેરાત દારા જ તે તાણાકીય સહાય 

સેળવી શકે. લમભગ પાંચ કરોડ જેટલી આવક સરકાર કરે છે અને આકાશવાણી 

તેતો અંગત ઉપયોગ નથી કરતી. આકાશવાણીતી આવક વધી શકે, જે 

દાઈ-પાવર્ મિડિયમ વેવ ઉપર અતે માત્ર 18 જ કેન્દ્રો બદલે અખિલ 

ભારતીય કક્ષાએ આવી વ્યાપારી સેવાઓ શરૂ થાય તો. આવી વ્યાપારી સેવા 

ચલાવવા માટે અલગ સ્વાયત્ત એકમતી રચના થઈ શકે, 

કરાઈ પણુ વ્યક્તિ બધી જ માહિતી મેળવ્યા સિવાય પ્રસારણુના તંત્રની 

તવરચતાતી પૂર્વ તૈયારી કરી શકે એ વાત અગંભવિત છે. એતી વહીવરી તેમ જ 

આર્થિક ગૂંચા વિશે વ!ત કરવી અશકય છે. અતે કે!ઈ એક માણુસતા મર્યાદિત 

અનુભવ તેમ જ જ્ઞાનં ઉપર આવી મહત્વની તેમ જ સંકુલ જવાબદારી નાખી 

શકાય પણુ નહીં. આ કામ ઉપાડી લેવા માટે તો અગાઉ જેતી ચર્ચા થઈ ગઈ 

એવી એક રાષ્ટ્રીય સમિતિની રચના થવી ન્નેઈ એ. 

આપણા દેશ જેવી રાજકીય, સામાજિક અને આથિક પરિસ્થિતિવાળા 

રશ મારે કેવી પ્રસારણુપદ્ધતિ સુસંગત હોઈ શકે તે વવશે મેં આછી ર્પરેખા 
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આપી છે અને તેતી સાથે આપણી પ્રસારણુ સંસ્થા તરફથી શી અપેક્ષા હોઈ 

શકે તે પણુ દર્શાવ્યું છે. સરકારી દેખરેખ અને ધંધાદારી સ્વાતંમ્ય વચ્ચે યોગ્ય 

સમતુલા; રૉડેયો અને ટી.વી.ના અલગ એકમો; ઉરીફાઈ વિશે તેતી પ્રકુતિ 

તેમ જ ગુણુવત્તાની રજૂઆત; ન્નહેર્ નાણાભંડેળ માટેના યોગ્ય નિર્માતાઓ અને 

બિનવ્યાપારી સેવાએ; વ્યાપારી અને બિતવ્યાપારી સંસ્થાઓતું શકય તેટલું 

ઉત્તમ મિશ્રણ, એક જ સંસ્થા પ્રસાર્ણુ ઉપર્ નિયંત્રણુ કરે કે વધારે સંસ્થાઓ 

હોવી જેઈ એ, આ અને આવા પાયાના પ્રશ્નો જેએ સમર્થ છે તેખો દારા 

જ ચર્ચાઈ શકે એમ છે. મારું કહેવું એમ છે કે જે જાહેર્ તાણાંતી ફાળવણી 

દૂરદશૅન અતે આકાશવાણીમાં કરવામાં આવી છે તેતો પૂરેપૂરા ઉપયોગ મ્રામ- 

વિસ્તારો મારે અતે જેમને તેની જરૂર છે તેઓને માટે ઉચિત કાર્યક્રમો પ્રસારિત 

કરીતે કરવામાં આવે. રિક્ષિતો અતે જેમતે રેડિયો અને ટી.વી. મારકતે સંદેશ 

% શિક્ષણુતી જરૂર નથી એવા તનાનાસરખા વર્ગમાત્રની સેવા માટે જાહેર 

નાણાંનો દુર્વ્યય નત જ કરવે। જેઈ એ. 

એતા જદા જદા મુદ્દાઓ પર્ નિખાલસ અતે સ્પષ્ટ વિચારણા કરવામાં 

ન આવે તો આપણા જવનમાં એ મહત્ત્વતા ભાગ ભજવી ન શકે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે 

હિત નળવવા માટરે કૅનું પ્રસારણુતંત્ર અતે કેવા કાર્યકમોની પોતાતે જરૂર છે 

એ વિશે ભાર્તતી જનતાએ સ્પષ્ટ થવું પડશે, એટલું જ નહો, એ આખા 

તંત્રી કાર્યવાહી કેવી હોવી જેઈ એ એતો નિણુય કરવા માટે સન્જ થઈ જવું પડશે, 
આજે પ્ચેય અંગે જે અસ્પષ્ટતા પ્રવર્તે છે અતે વિરોધી તીતિઓતી સામે 

પ્રન્ન વિરોધ કરતી નથી, ઊહાપોહ પણુ કરતી નથી, તેથી તંત્રતી કામગીરી 

શિથિલ બતી છે, તેતી પ્રગતિ અટકી ગઈ છે. 
એક વખત પખ્યેય [નિશ્ચિત થઈ જશે પછી આપૃણું નક્કી કરી શકીશું કે 

આપણી કેટલી અતે કેવા પ્રકારતી સેવાએ જરૂરી છે અને દરૅક કામ માટે 
કેવા લોકોની ટુકડી જરૂરી છે. માત્ર ત્યારે જ એ સ્પષ્ટ થઈ શકશે કે આપણુતે 
વા પ્રકારના કાર્યકમો જનેઈએ છે અતે મનોરંજન તથા શિક્ષણની માગણી વચ્ચે 
સમતોલન કેવી રીતે સાધી રાકાય. 

આની ગણતરી વખતે આપણે એ પણુ નકકી કરવું પડશે કે આપણી 
પ્રસારણુપદ્ધતિતે કેવું બંધારણુ ઉશિત નીવડશે. કાર્યકમતા હેતુઓના ઉપલષ્દયમાં 

તેનું કેન્દ્રીયકરણુ, કેન્દ્રીયકરણુનું પ્રમાણુ, માનવશક્તિની તેની જરૂરિયાત, એને 
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પહોંચી વળવા કાર્યકર્તાઓની નિમણુકની યોગ્ય રીતિ, જરૂરી જહેર અનેં અંગત 
તાણાંભંડાળ અતે એ પદ્દતિતે સંતોષે એવું નાણાકીય વ્યવસ્થાતંત્ર તેમ જ કાર્ય- 
પદ્દધેતિ -- સમત્રતો વિરાર કર્વાતો રહેશે. 

અંતમાં, હૅતુસિદ્ધિ માટે આપણા પ્રસારણુતંત્ર ઉપર કયા પ્રકારનું નિયંત્રણુ 
આવશ્યક છે એ પણુ નેવું પડશે, અતે એ નિયંત્રણુ કોણુ કરશે તે પણુ. અત્યારે 

છે તેમ સરકાર નિયંત્રણુ કરે કે હેતુસિદ્દે માટે તિયત કરેલું પ્રન્નનીય એકમ ? 

આમ, ટ્રકમાં, લોકચર્ચાની ઘણા સમયથી રાહ જેઈ રહેલા આ તો કેટલાક 

મહત્તતના મુટ્દા જ રજ કરવામાં આવ્યા છે. 


